
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей" 

НАКАЗ 
м. Львів 

04 січня 2023 року                                           № 10-о 

Про організацію харчування учнів НВК «ШЕЛ»  

у ІІ семестрі  2022/2023 навчального року 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб», 

«Пpо статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», ухвали Львівської міської ради від 22.12.2022 

«Про затвердження Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти 

Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», наказу управління освіти 

департаменту розвитку Львівської міської ради від 26.12.2022 № 495р «Про організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної 

громади  у 2023  році», наказу ВО ШЗР від 30.12.2022 року № 409 «Про організацію харчування 

учнів у закладах загальної середньої освіти Шевченківського та Залізничного районів у 2023 

році», з метою забезпечення повноцінного харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних класах; дітей іэ сімей, які отримують допомогу згідно із Законом 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (на підставі довідок з 

управління праці i соціального захисту населення); дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 

та 10/1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їx соціального захисту»; учнів 

закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Львівської міської 

територіальної громади э числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) учасників 

бойових дій (яким у встановленому порядку такий статус); учнів закладів загальної середньої 

освіти комунальної форми власності Львівської міської територіальної громади з числа дітей 

(рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) постраждалих учасників Революції Гідності та 

Героїв Небесної Сотні; дітей з багатодітних сімей; дітей працівників закладів охорони 

здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної  хвороби (COVID-19); дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій i 

збройних конфліктів, а також встановлення єдиних грошових норм при  організації 

безоплатного харчування учнів  вищезазначених категорій, 

Н А К А З У Ю : 

1. Розпочати харчування учнів НВК «ШЕЛ»  у ІІ семестрі 2022/2023 навчального року  з 

23.01.2023 року.  

2. Покласти відповідальність за організацію гарячого безкоштовного харчування, контроль 

за його якістю та щоденний облік харчування на Врублевську А.П., заступника директора 

з навчально-виховної роботи.  

3. Встановити з 2 січня 2023 року вартість харчування у граничних нормах: 

3.1. Вартість одноразовою харчування в розмірі 38,00 грн. для: 

• дітей-сиріт; 

• дітей, позбавлених батьківською піклування; 

• дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах; 



• дітей із сімей, які отримують допомогу згідно із Законом України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (на підставі довідок з управління 

праці i соціального захисту населення); 

• дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10/1 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

3.2. Вартість одноразовою харчування в розмірі 33,50 грн для: 

• учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Львівської 

міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, 

падчерок) учасників бойових дій (яким у встановленому порядку такий 

статус); 

• учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Львівської 

міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, 

падчерок) постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні; 

• дітей з багатодітних сімей; 

• дітей працівників закладів охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної 

хвороби (COVID-19); 

• дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій i збройних конфліктів. 

4. Врублевській А.П., відповідальній за організацію харчування учнів по НВК «ШЕЛ» у 

2022/2023 н.р.: 

4.1. забезпечити систематичний контроль за організацією харчування учнів усіх 

навчальних груп по НВК «ШЕЛ»; 

4.2. вжити заходів щодо максимального охоплення харчуванням учнів 5-21 навчальних 

груп; 

4.3. щоквартально аналізувати стан організації харчування учнів НВК «ШЕЛ».   

5. Організувати безкоштовне одноразове харчування: 

5.1. Діанову Владиславу, учню 5А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від батька, копія посвідчення ДБ № 521141  Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.2. Яцурі Софії, учениці 5А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС № 023934 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.3. Кудіновій Анастасії, учениці  5А групи,  як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 218585 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.4. Камінській Тетяні, учениці 5А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС № 218499 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.5. Ульгурській Христині, учениці 5А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  ДБ № 732313 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.6. Діанову Віктору, учневі 5Б групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від батька, копія посвідчення  ДБ № 218433 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.7. Бушці Ользі, учениці  5Б групи,  як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 218408 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.8. Сауху Володимирові, учню 5Б групи, як дитині як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  ВС № 027076 (б) Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.9. Камінському Івану, учню 5Б групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 



Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС № 026753 (б)  Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.10. Лучишин Кароліні, учениці 5Б групи , як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  УБД № 112573 Управління персоналу штабу 

військової частини А4583; 

5.11. Бегей Марті, учениці 5Б групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  ЮА № 026426  Головне управління внутрішніх 

військ МВС України; 

5.12. Ковпаку Глєбу, учневі 5Б групи, як дитині з числа ВПО. 

Підстава: заява від мами, копія довідки від 29.08.2022 № 1308=5002056357 Львівська міська 

рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту; 

5.13. Терлецькому Артемові, учню 5Б групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від матері, копія посвідчення батька, Терлецького Петра Михайловича, УБД 

№ 143884 Головне управління Національної поліції у Львівській області. 
5.14. Герасімову Іванові, учню 6А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення АІ № 009821(б) Тетіївська районна державна 

адміністрація; 

5.15. Шведу Артемові, учню  6А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 098237 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.16. Венгер Максиму, учню 6А  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення БС № 3096069 (м) Управління соціального 

захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.17. Лідиховському Віталію, учню 6А  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення БС № 336151 (м) Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.18. Боровій Анастасії, учениці  6Б групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ЮА № 047268 Департаментом кадрової політики 

Міністерства оборони України; 

5.19. Жеребуху Максимові, учню 6Б  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 283189 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.20. Мельничуку Олегові, учню 6Б  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 717733 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.21. Волощаку Володимирові, учню 6Б  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 566023  Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.22. Яковлєву Івану, учню 6Б групи, як дитині з числа ВПО. 

Підстава: заява від мами, копія довідки від 06.04.2022 № 1308-5001097257 Львівська міська 

рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту; 

5.23. Березі Софії, учениці 7А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 556382  Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.24. Комар’янській Аліні, учениці 7А  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення БС № 461165 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.25. Ульгурському Ярославові, учневі 7А групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  ДБ № 732314 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.26. Нужненко Валерії, учениці 7А групи, як дитині з числа ВПО. 



Підстава: заява від мами, копія довідки від 29.03.2022 № 1308-5000566682 Львівська міська 

рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту; 

5.27. Троць Анастасії, учениці 7Б групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 522521 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.28. Діановій Марії, учениці 7Б  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від батька, копія посвідчення ДБ № 218434 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.29. Демишкевич Вероніці, учениці 7Б  групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 921064  Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;  

5.30. Блащаку Андрію, учню 7Б групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від батька, копія посвідчення  АБ № 581808 Управління кадрів Західного 

оперативного командування; 

5.31. Загамулі Єлизаветі, учениці 8 групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  УБД № 223835 Управління персоналу   штабу 

військової частини А0796; 

5.32. Березі Анастасії, учениці 8 групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ  № 556383 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.33. Раруку Лук’янові, учню 8 групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ДБ № 717682 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.34. Ганзіну Єгору, учню 8 групи, як дитині з числа ВПО. 

Підстава: заява від мами, копія довідки від  19.08.2022 № 1316-7500330254 5001543557 

Львівська міська рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту; 

5.35. Осипчуку Назарію, учню 8 групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від батька, копія посвідчення ЮА  №  029433 Управління СБ України у 

Львівській області; 

5.36. Іващенко Ярославу, учню 8 групи, як дитині з числа ВПО. 

Підстава: заява від мами, копія довідки від 29.04.2022 № 1308-5001543557 Львівська міська 

рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту; 

5.37. Острому Вадимові, учню 1 групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС №  063247Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.38. Камінській Анні, учениці 1групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС № 026753 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.39. Сауху Богданові, учню 1 групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС № 027076 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.40. Яковлєвій Єлізавєті, учениці 1 групи, як дитині з числа ВПО. 

Підстава: заява від мами, копія копія довідки від 06.04.2022 № 1308-50010979907 Львівська 

міська рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту.                         

5.41. Юськевичу Олегові, учню 11 групи, як дитині учасника АТО. 

Підстава: заява від батька, копія посвідчення  УБД № 158940 Західне регіональне управління 

Державної прикордонної служби України; 

5.42. Яцурі Каріні, учениці 21 групи як дитині з багатодітної сім’ї. 

Підстава: заява від мами, копія посвідчення  ДБ № 732330 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.43. Троць Юрію, учню  21 групи, як дитині з багатодітної сім’ї. 



Підстава: заява від мами, копія посвідчення ВС №  081910 Управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

5.44. Поповій Софії, учениці 21 групи, як дитині з числа ВПО. 

Підстава: заява від мами, копія довідки від 03.05.2022 № 1308-5001596223 Львівська міська 

рада ДГП УСЗ Шевченківський відділ соціального захисту. 

 

6. Кураторам навчальних груп: 

6.1. провести роз’яснювальну роботу з батьками та учнями в питаннях організованого 

гарячого харчування під час батьківських зборів; 

6.2. провести роз’яснювальну роботу з учнями про важливість систематичного гарячого 

харчування для забезпечення відповідності енергетичної цінності раціону 

харчування енергозатратам організму, задоволення фізіологічних потреб організму 

у визначеній кількості енергії і співвідношенні у харчових речовинах, дотримання 

оптимального режиму харчування, тобто фізіологічно обґрунтованого розподілу 

кількості споживаної їжі протягом дня під час класних зборів чи виховної години;                                                                                               

6.3. сприяти батьківській громадськості у організації учнів для харчування та 

розрахунків з їдальнею; 

6.4. вжити заходів щодо максимального охоплення харчуванням учнів 5-21 навчальних 

груп.  

7. Цибульській О.І., медсестрі НВК «ШЕЛ», здійснювати систематичний контроль за 

дотриманням санітарно-протиепідемічних умов харчоблоку, якістю та наявністю 

сертифікатів на сировину, а також знімати проби із страв, які готуються і подаються.  

8. Михайлишин Н.І., бухгалтерові НВК «ШЕЛ», оплату харчування здійснювати в межах 

видатків на харчування, передбачених бюджетом 2023 року за безготівковим 

розрахунком згідно представлених  ФОП Четербок М.П. рахунків та звірених з 

журналом контролю Врублевської А.П. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

 

Директорка      Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_______________Аліна ВРУБЛЕВСЬКА 

_______________Ольга ЦИБУЛЬСЬКА 

_______________Мар’яна ЛУЩАК 

_______________Мар’яна ЗВОРСЬКА 

_______________Іван ВОРОНИЧ 

_______________Наталія ПЕТРІВ 

_______________Марта КОЗАК 

_______________Вероніка РАБИНЮК 

_______________Світлана ЮРКІВ 

_______________Наталія МАНЬКО 

_______________Ірина ЯРЕМА 

_______________Ірина САВА 

 

 

 

 

 

 



 

 


