
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

04.01.2021                                                   Первомайський                                            № 28 

 

Про підсумки організації 

харчування дітей у закладах  

загальної середньої та дошкільної  

освіти у 2020 році 

 

 

Відповідно до  річного плану роботи відділу освіти та відділу дитячого харчування 

організація харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти у 2020 

році здійснювалась згідно з вимогами чинного законодавства, рішення виконавчого 

комітету Первомайської міської ради № 07 від 22.01.2020 «Про вартість харчування дітей у 

закладах загальної середньої та  дошкільної освіти м. Первомайський у 2020 році», рішення 

Первомайської міської ради від 22.01.2020 № 08 «Про встановлення розміру батьківської 

плати у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Первомайський 

у 2020 році».  

Підсумки організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти у 2020 році викладено у довідці (додаток). 

З метою покращення процесу організації харчування дітей, формування культури  

здорового харчування, запобігання ускладнень санітарно-епідеміологічної ситуації у 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Начальнику відділу дитячого харчування Тетяні МИТРОФАНОВІЙ: 

1.1. Продовжувати забезпечувати безперебійне постачання якісних та безпечних 

продуктів харчування відповідно до укладених договорів з урахуванням заявок закладів  

загальної середньої та дошкільної освіти. 

          Протягом 2021 року 

1.2. Здійснювати контроль за організацією харчування дітей у закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти. 

               Відповідно до річного плану роботи 

2. Головному бухгалтеру Людмилі СЕМЕРЕНКО здійснювати  облік документації 

щодо харчування дітей та проводити оплату за продукти харчування відповідно до 

укладених договорів та видаткових  накладних. 

          Протягом 2021 року 

3. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти: 

3.1. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових актів щодо 

організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, у тому 

числі протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної 

ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби. 

          Протягом 2021 року 



3.2. Забезпечити контроль за якістю та безпекою продуктів харчування, що 

надходять до закладу, нормами закладки та веденням технологічних процесів, виконанням 

примірних меню, веденням документації щодо харчування дітей. 

3.3.  Забезпечити дієтичним  харчуванням дітей, які його потребують за 

рекомендаціями лікарів.  

Протягом 2021 року 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

4.1 Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з педагогами, 

батьками учнів, персоналом їдалень щодо формування культури здорового  харчування, 

урізноманітнення  продукції для реалізації  учням за оплату. 

4.2.  Забезпечити групові  відвідування їдальні  чітко за графіком та  за заявками 

з попереднім накриттям столів. 

          Впродовж 2021 року  

4.3. Активізувати роботу щодо збільшення охоплення учнів 5-11 класів гарячим 

харчуванням за передчасними замовленнями. 

4.5. Продовжувати виконання санітарно-гігієнічних вимог питного режиму. 

         Впродовж 2021 року  

4.6. Активізувати роботу щодо поповнення їдалень  столовим та  кухонним посудом.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу дитячого 

харчування Тетяну МИТРОФАНОВУ.  

 

 

 

Начальник відділу освіти              Аліна САДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тетяна Митрофанова 36172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу 

від 04.01.2021 № 28 

 

У 2020 році в усіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти було організовано 

харчування дітей.  

Заклади дотримувались встановленої виконавчим комітетом Первомайської міської 

ради денної вартості харчування: (учні пільгового контингенту 12,00 грн, учні учасників 

бойових дій АТО/ООС – 6,00 грн, учні 1-4 класів без пільгового контингенту - 4,00 грн, 

вихованці дошкільних навчальних закладів віком 1-3 роки – 23,45 грн, віком 3 - 6 років – 

32,00 грн. ).  

Учні 1-4 класів додатково, під час організованого сніданку, отримували гарячі страви 

за кошти батьків. Загальна вартість сніданку складала у середньому 16,00 грн. Учні 5-11 

класів, учні груп продовженого дня отримували сніданки (обіди) за кошти батьків вартістю 

від 12,00 гр. до 17,00 грн. 

Учні 5-11 класів без пільгового контингенту отримували харчування за кошти за 

передчасними замовленнями у вигляді комплексних гарячих сніданків (обідів) або 

харчувались за вільним вибором продукції їдальнь.  З 01 вересня 2020 року учні відвідували 

обідню залу тільки у організованому порядку чітко за затвердженими адміністрацією 

графіками.  

У першому семестрі 2020/2021 н. р. гарячим харчуванням було охоплено 100% учнів  

1-4 класів без пільгового контингенту,  100% учнів 1-11 класів пільгового контингенту (учні 

із числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, учні  із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім`ям», діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, діти, батьки яких були учасниками 

бойових дій  або загинули, або були поранені в зоні АТО/ ООС та втратили працездатність).   

Гаряче харчування за кошти отримували щоденно у середньому 40% учнів 5-11 класів. 

У групах продовженого дня отримували обіди за батьківські кошти у середньому 200 учнів. 

Асортимент страв за вільним вибором складався відповілно до попиту на продукцію 

власного виробництва.  

Щоденні меню у закладах загальної середньої та дошкільної освіти складались на 

підставі примірних меню.  

Меню учнів пільгового контингенту різноманітні, у раціонах спостерігається 

пропорційне співвідношення основних поживних речовин, але кількісні показники 

виконання натуральних норм не витримуються. У раціонах дітей недостатньо сиру 

кисломолочного, риби, фруктів.  Середнє виконання натуральних норм учнів пільгового 

контингенту за 2020 рік склало 71 %.  

Щоденні меню для харчування учнів за оплату складались на підставі попиту на 

продукцію їдальнь, результатів проведеного анкетування. Спостерігається недостатній 

попит учнів на страви з сиру кисломолочного, страви з риби, овочів,  молочні страви. 

Меню дітей ЗДО різноманітні, але недостатньо збалансовані по основних поживних 

речовинах. У раціонах дітей недостатньо продуктів з великим умістом білка (сиру 

кисломолочного, молока, риби), фруктів.   

Середнє виконання натуральних норм дітей ЗДО за 2020 рік склало 70 %. 

У 2020 році  мали місце безпідставні недотримання примірних меню по ЗДО. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 

22.01.2020 № 08 «Про встановлення розміру батьківської плати у закладах загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Первомайський у 2020 році» розмір 

батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти м. Первомайський 

склав 70% від фактичної вартості харчування дитини. Пільгами щодо оплати за харчування 

користувались діти певного пільгового контингенту, визначені рішенням .   

 



Організація харчування дітей у ЗДО та ЗЗСО супроводжувалась веденням відповідної 

документації.  Зауважень щодо змісту інформації, що міститься у документації за 2020 рік 

не виявлено, але продовжують мати місце виправлення у журналах бракеражу готової 

продукції,  меню-вимогах. 

Заклади дошкільної освіти забезпечені достатньою  кількістю столового, кухонного 

посуду, мийних засобів. 

Заклади загальної середньої освіти мають потребу у поповненні столового, кухонного 

посуду.  Через нестачу кухонного посуду часто спостерігається використання його не за 

призначенням, що являє ризик ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у 

організованому колективі.   

Дієтичне харчування дітей ЗДО не було організовано (за відсутністю рекомендацій 

лікарів). У ЗЗСО дієтичне харчування за рекомендацією лікарів отримували учні 1-4 

класів.  

Щомісячно відділом дитячого харчування здійснювався аналіз виконання норм 

харчування, встановленої середньої денної вартості харчування дітей закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти. Результати аналізу харчування дітей доводились до 

відповідальних осіб закладів (керівників,  медичних працівників, технологів).  

З метою контролю у 2020 році спеціалістами відділу дитячого харчування здійснювався 

моніторинг закладів загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації харчування 

дітей з одночасним проведенням інструктажів з працівниками харчоблоків стосовно 

ведення технологічних процесів та реалізації продукції в умовах адаптивного карантину. 

Результати моніторингу доводились до керівників закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Митрофанова 36172 

 


