
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 м. ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

 від 04.01.2020 р.                    м. Житомир                                     № 2 

 

 

Про організацію харчування у ІІ семестрі  

2020-2021 н.р. 
 

На виконання рішень виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

21.12.2020 року № 1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за 

рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання» та від 30.12.2020 № 1575 

«Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2020 № 

1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок 

бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання», наказу департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 31.12.2020 № 331 «Про виконання рішення виконавчого 

комітету Житомирської міської ради від 21.12.2020 року № 1533 та від 30.12.2020 № 1575 та 

окремі питання», з метою початку організованого харчування у II семестрі 2020-2021 

навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Організувати у 2021 році харчування за наступною вартістю: 

1.1. Для учнів 1-4 класів 20,20 грн. (сніданок). 

1.2.  Для учнів 1-4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на території 

громад, з якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансфертів, - 20,20 грн (9,20 

грн - кошти місцевого бюджету, 11,00 грн -кошти батьків) - сніданок. 

1.3.  Для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне 

харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень 

Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, незалежно 

від реєстрації та фактичного місця проживання 20,20 грн - сніданок (згідно з додатком 1). 

1.4. Для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне 

харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень 

Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, незалежно 

від реєстрації та фактичного місця проживання 23,70 грн-обід (згідно з додатком 1). 

2.  Проінформувати батьківську громадськість 1-4 класів про рішення 

виконавчого комітету від 21.12.2020 № 1533 та від 30.12.2020 № 1575 на сайті 

закладу та через класоводів. 

3.  Заступнику директора з НВР Івахновій О.О.: 

3.1.  Звільнення від сплати за харчування учнів пільгових категорій проводити після 

надання у заклад загальної середньої освіти документів, що підтверджують відповідний 

статус. 

3.2.  Організувати харчування учнів, які відвідують групи подовженого дня, за рахунок 

коштів батьків, крім пільгових категорій. 

3.3.  Розмістити на сайті закладу рішення виконавчого комітету Житомирської міської 

ради від 21.12.2020 № 1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій 

дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання» та від 30.12.2020 

№ 1575 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.12.2020 № 1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за 

рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання»» (додаток 2). 

3.4.  Провести роз'яснювальну роботу серед батьківської громадськості учнів 1-4 класів, 

дітей пільгових категорій щодо організації харчування у II семестрі 2020-2021 навчального 

року. 



 

4.1.  Заступнику директора з адміністративно-господарської діяльності Колодницькому 

В.П. забезпечити: 

4.5.1. Переможця тендерних торгів на закупівлю послуг їдальні або кейтерингових 

послуг у закладі виробничими приміщеннями (приміщення харчоблоку, площа, що 

задіяна під буфет, де реалізується продукція) та обладнанням для надання послуг. 

4.5.2. Безперебійне функціонування інженерних мереж, систем водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, електропостачання у шкільних їдальнях. 

4.5.3.  Виробничі приміщення (приміщення харчоблоку, площа, що задіяна під 

буфет, де реалізується продукція) у належному санітарному стані, наявність необхідного 

для надання послуг холодильно-технологічного обладнання,  його справність. 

5.  Заступнику директора з НВР Івахновій О.О. спільно з фізичною особою-

підприємцем, який забезпечує харчування учнів забезпечити: 

5.1.1.  Виконання вимог розділів VI. Забезпечення харчування, VIII. Вимоги до 

санітарного і спеціального одягу та особистої гігієни працівників закладу освіти, інших 

осіб, залучених до організації харчування Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти. 

5.1.2.   Вихід страв, масу виробів, що видаються учням (сніданок, обід) або реалізується 

через буфет відповідно до робочого меню. 

5.1.3. Наявність технологічних та калькуляційних карт для кожної страви відповідно до 

робочого меню та дотримання технології виготовлення страв. 

5.1.4.  Наявність Актів контрольного опрацювання для страв, що відсутні в нормативно-

технічній документації. 

5.1.5.    Наявність на видному місці контрольної порції на час видачі приготовлених страв 

(для учнів 1-4 класів, для дітей пільгових категорій, для учнів груп подовженого дня). 

5.1.6.Прийняття до закладу виключно безпечних і якісних продуктів харчування та 

продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримання умов і термінів їх зберігання. 

5.1.7. У повному обсязі наявність добових проб з масою відповідно до робочого меню. 

 5.1.8. Умови зберігання та товарне сусідство продуктів харчування та  

 продовольчої сировини. 

5.2. При складанні робочого меню, враховуючи вартість продуктів та сировини, 

забезпечити вихід (масу) основних страв (з м'яса, риби, молочних 

продуктів) при цьому регулювати вартість харчування за меню, зменшуючи 

масу хліба, напоїв, овочів. 

5.3. Забезпечити наявність відповідним чином оформленого меню для учнів 

5-11 класів (меню вільного вибору страв). 

6. Керуватися у роботі пунктом 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.12.2019 № 1369 «Про надання пільг суб'єктам підприємницької діяльності, які 

забезпечують харчування учнів у закладах загальної середньої освіти» та пунктом 5 

рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2020 № 1533. 

7.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор школи        С.М.Коротка 
 

З наказом ознайомлені:  О.О.Івахнова 

 В.П.Колодницький

 


