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Про органiзацiю харчування учнiв
та дiтей дошкiльного вйдiлення
у 20l8/20l 9н.р.

Згiдно iз законами Украiни кПро ocBiTy>, кПро дошкiльну ocBiTy>>, кПро охорону
дитинства), Постановами Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд 22.1\.2004 J\Ъ 1591 к Про
затвердження норм харчування у навч€rльних та оздоровчих зчlкJIадах), Постаtlовлl
Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 02.02.2011 Jtl16 кПро затвердження Порядку над,ання
ПОСлУГ З харчувulння дiтеЙ у дошкiльних, yrHiB у зilгi}льноосвiтнiх та професiЙно-
технiчних навчшIьних закладах, операrlii з надаЕня яких звiлъняються вiд обкладання
ПОДаТкоМ на додану BapTicTb>, спiльних наказiв MiHicTepcTBa охоро}Iи здоllов'я
Украiни та MiHicTepcTBa освiти i науки Украrни вiд 01.06.2005 J\Ъ 242lЗ29 uПро
ЗаТВерДження Порядку органiзацiТ харчувшrня дiтеЙ у навчЕrльних та оздоровtIих закладах))
Та ВiД 17 .04.2006 Ns 2981227 кПро затвердження Iнструкцii з органiзацii харчування дiтей
У лошкiльних навчаJIьних закJIадах> (iз змiнами, вЕесеними нiжазом MiHicTepcTBa осiзiти ,

НаУки, молодi i спорту УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд26,02.20 t3 -Jt
202l|65), враховуючи рiшення виконавчого KoMiTeTy Лозiвськоi районноi ради XXXI
cecii VII скликff{ня вiд 13 грудня 20ir'7 року <Про забезпечення безкоштовним
ХарчУВанням та встановлення розмiру плати за харчування дiтей у зак;rадах освiти
Лозiвського району на 2018 piK>, наказу управлiння освiти, молодi та спорту Лозiвськоl'
раЙонноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 20.08.2018 М25З <Про органiзацiю харчування
Учнiв закладiв освiти Лозiвського району на 2018 piк> з метою забезпе.rення
ПОВНОЦiнного рацiонального харчування дiтей, запобiгання харчових отруснь та
виконання санiтарно-гiгiенiчних норм,

НАКАЗУЮ:
1. ОРганiзувати безкоштовне харчування дiтей та yrHiB пiльгових категорiй вiдповiдно
до вимог чинного законодавства, 1..lHiB 1-4 класiв закладiв загальноТ серелньоТ освiти
ЛОЗiвського району. Забезпечити дотримання норм харчування згiдно з додатком Nr 2 та
J\b 7 Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд22.|1.2004 Jф 1591 <Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздоровIIих закJIадах> з 03.09.2018
2. Забезпечити не}хильне дотримання нормативно-правових документiв щодо органiзацi,'
харчування дiтей.
З. Забезпечити додержання вимог санiтарного законодавства при органiзацiТ питного
РеЖиМУ Та харчування дiтей. Посилити протиепiдемiчну роботу щодо поперед)iення
спалахiв гострих кишкових iнфекuiй i харчових отруень. 

постiйно
4. ВiдповiдшIьним за харчування заступникаNI директора з навчаJIьно-виховноi рс.боти
Сидоренко Л.В. та Маменко О.В.:
4.1.Здiйснювати контроль за дотриманням дiтьми правил особистоi гiгiснлт, caHiTapHo-
гiгiенiчним станом харчоблоку та обiдньоТ заJIи, дотриманням р€жиiчlr,' i графiку
ХаРЧУВання дiтеЙ, режиму чергуваншI педагогiчних працiвникiв в обiднiй за_lli.

ОПрацювання iнформацii щодо кiлькостi дiтей, якi потребують гарячого харчування (дiтей
пiльгових категорiй), брати участь у бракеражi готовоi продукцii (за вiдсугностi
медичного працiвника) .



4.2.Органiзувати робоry iз формуванЕя нЕIвичок та культури здорового харчування,
прийому iki, профiлЕжтика харчових отруень та iнфекцiйних захворювань.
4.3.Органiзувати гаряче харчувtlння yrHiB груп продовженого дня.
4.4..Забезпечити вiльний доступ дiтей до питноТ води пiд час перебування в закладi.
Здiйснювати контроль за якiстю продуктiв та прод}ктовоТ сировини, що надходять R

заклад та умоваJvIи ix зберiгшillя.

етики

4.5.. Контролювати дотримання технологii приготрання страв та
бракеражу сироТ та готовоi продукцii.
4.6..Здiйснювати контроль зtжладки продуктiв вiдповiдно до норм,

веденllя журrlалiв

якостi та виход}
вlдпущених страв.
4.7..Органiзувати та контролювати викоЕання призначень iз дiстичного харчування.
4.8..Проводити бракераж готовоi продукцii та результати фiксувати у журналi бракеражу.
4.9..Проводити санiтарно-освiтню роботу з працiвникаlrли харчоблоку з попередження
iнфекцiйних та шкiряних з:lхворюваIIь.
4.10.Контролювати дотримання правил особиотоi гiгiени, наявнiсть шкiряних
захворювilнь, гострих респiраторних iнфекцiй, своечасне проходження медиl{них оглядiв
та санiтарних MiHiMlMiB працiвникаNIи харчоблокiв.

Постiйно
5. Кухарям Безпальченко Л,С. та Колодяжнiй О.М.:
5.1.Спiльно з медичним працiвником дотримуватися нормативних вимог щодо прави.ltьноi'
закладки продуктiв; складати меню-розкjIади вiдповйно до примiрного десятидеIlного
меню та картотеки страв з урахуванЕям HaJIBHocTi дiтей, якi потребують дiети.tного
харчування.
5.2.Суворо дотримуватися рецептури, сво€часного приготуваЕня страв та iх видачi.
5.З.Забезпечити харчуваЕЕrI дiтей вiдповiдно до фiзiологiчно обrрунтованого режиму дня.
5,4.Нести вiдповiда;rьнiсть за вiдбiр та зберiгання добовоТ проби страв, за додержання},1
правил особиотоi гiгiени, за сшriтарний стан примiщення харчоблоку.
санiтарний (халати, фарцr<и, хустки, ковпаки ) одяг, який змiнюеться при забрулненrri.

Пост,iйно
5.5. На робочих мiсцях дотримуватися норм охорони працi та технiки безпеки пiл час

роботи з електрообладнання, рiжуrими iнструментами.
Згiдно з чинним законодавство]чl

5.6. Зобов'язатй прачiвникiв харчоблокiв закладу пiд час складання щоденного меню

ураховувати принципи ралiонального та безпечного харчування дiтей.
Постiйно

6. Комiрнику Безпельченко Л.С:
б.1. Нести вiдповiдальнiсть за приймання, зберiгання та видачу продуктiв харчуRаЕня
вiдповiдно до вимог чинного законодавства,.
6.2.Надсилати заN,Iовлення на продукти харчувЕtнIш до вiддiлу органiзацiТ харчуrзання

управлiння освiти, молодi та спорту Лозiвськоi РДА у письмовому виглядi вiдповiдrо до
примiрного десятиденного меню.
6.З,. Нести повну матерiальну вiдповiда;lьнiсть за приймання, зберiгання та видачу
продуктiв харчування i тари, додержуватися умов зберiгання та TepMittiB реалiзацii
продуктiв харчування та продовольчоТ сировини.
б.4.. Контролювати умови постачання продуктiв харчування та продовольчоТ сировини та

вести облiк ix у Книзi скJIадського облiку.
Постiйно

7. Контроль за виконаЕням даЕого наказу заJIишаю за собою

,Щиректор пidпuс С.Ю.,Щмитрiева

" пенiз наказом ознаиом.
згrдноtr"-Z _

Щиректор '" -* 
,,/..еЮ.Щмитрiсва


