
 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)  

№22 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Ковпака, 25, м. Суми, 40031, тел. (0542) 24-51-50 

E-mail: snz_djerelce@ukr.net 
 

НАКАЗ 

01.09.2020                                                                                                     №  
 

 

Про організацію харчування  

дітей у закладі дошкільної освіти  

№22 «Джерельце» у 2020-2021 році 
 

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів»; Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»  

(із змінами), від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання 

послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення  податком на додану вартість» (із змінами); 

Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 

№ 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 року 

№ 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» (із змінами); спільних 

наказів Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006        

№ 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах» (із змінами); рішення Сумської міської 

ради від 24 червня 2020 № 6995-МР «Про встановлення вартості харчування 

та затвердження  порядку і умов забезпечення пільговим харчуванням дітей у 

закладах освіти, які підпорядковані управлінню освіти і науки Сумської 

міської ради», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

27.08.2020 №366 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти у 2020-2021 році, з метою забезпечення  повноцінного харчування 

вихованців та дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти 
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НАКАЗУЮ : 

  

1. Бухгалтерам Литвиненко О.В. та Довбиш І.В.:       

1.1. З 01.09.2020 року забезпечити харчуванням дітей раннього віку на   

суму 21 гривня, дітей раннього віку санаторних груп на суму 22 гривні, дітей 

дошкільного віку на  суму 25 гривень в день на одну дитину. 

1.2. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у розмірі 

60 відсотків від встановленої вартості харчування на день (оплату 

здійснювати за дні відвідування дитиною закладу освіти). 

1.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, 

які мають трьох і більше дітей. 

1.4. З 01.09.2020 року організувати безкоштовне харчування для: 

1.4.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім'ях.  

1.4.2. Дітей-інвалідів. 

1.4.3. Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків. 

1.4.4. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». 

1.4.5. Дітей, батьки яких є захисниками України, добровольцями – 

захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України, 

відповідно до «Порядку забезпечення з бюджету Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади безкоштовним харчуванням дітей закладів 

дошкільної освіти та  учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є 

захисниками України, добровольцями – захисниками України або загиблими 

(померлими) захисниками України», затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від 24 червня 2020 року № 6995-МР. 

1.4.6. Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших 

держав, відповідно до «Порядку забезпечення з бюджету Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади безкоштовним харчуванням дітей 

закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти, 

батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав»,  

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 червня 2020 року       

№ 6995-МР. 

1.4.7. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом України 

«Про Державний бюджет України». 

1.4.8. Дітей у спеціальних та інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти, навчально-виховних комплексів;  

1.4.9. Дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів та дітей із числа внутрішньо переміщених 

осіб. 

2. Сестрі медичній старшій Шматенко Т.І.: 

2.1. Неухильно виконувати нормативно-правові документи щодо 

організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти.  



2.2. Забезпечити виконання наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових».  

2.3. Здійснювати протягом року контроль за станом організації 

харчування дітей у закладі із залученням представників батьківського 

комітету, щомісяця обговорювати вищезазначене питання на нараді при 

керівникові.  

 2.4. Забезпечити виконання норм харчування відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»   

(із змінами).  

 2.5. Проводити щоденний контроль за якістю харчування,  

дотриманням технології приготування страв, доброякісністю продуктів 

харчування, які приймаються до закладу, термінами і умовами їх зберігання, 

санітарним станом харчоблоку та транспорту, яким постачаються продукти 

харчування. 

2.6. Суворо дотримуватися вимог ведення документації 

відповідальними особами щодо здійснення харчування дітей згідно з чинним 

законодавством. 

2.7. Забезпечити повноту і своєчасність проходження профілактичних 

медичних оглядів та санітарного мінімуму працівниками закладу освіти. 

2.8. Забезпечити виконання Постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо вимог організації харчування 

дітей. 

 3. Комірнику Шелудько Н.М.: 

 3. 1. Приймати до закладу продукти харчування, продовольчу сировину 

тільки за наявності товарно-транспортної накладної і відповідних 

супровідних документів, які засвідчують їх походження та якість. Не 

приймати в заклади освіти продукти харчування, що містять синтетичні  

барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти.    

3.2. Систематично аналізувати ціни в регіоні, які діють на момент 

поставки продукції, при укладанні договорів та порівнювати їх із 

середньостатистичними по місту Суми.  

3.3. При рівних умовах закупівлі продуктів харчування та продовольчої 

сировини надавати перевагу безпосередньо  товаровиробнику. 

3.4. Проводити постійно аналіз ефективності використання коштів, 

передбачених на харчування дітей. 

4. Вчителю-логопеду Смірновій А.М., відповідальній особі за 

розміщення інформації та матеріалів на офіційному веб-сайті ЗДО: 

4.1.  На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» забезпечити 

на веб-сайті відкритий доступ до інформації про кошторис і фінансовий звіт 

про надходження та використання всіх отриманих коштів, про 

постачальників продуктів харчування, ціни на них.  



5. Негайно інформувати управління освіти і науки Сумської міської 

ради про всі нестандартні випадки, які пов’язані з організацією харчування 

дітей. 

6. Наказ від 02.01.2020 № 1-од «Про організацію харчування дітей у 

закладі дошкільної освіти у 2020 році» (із змінами) вважати таким, що 

втратив чинність з 01.09.2020 року. 

7. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

Завідувач                                                                                    Я.О. Бятова 
 

 

 

З наказом ознайомлені: 

___________________ І.В. Довбиш 

___________________ О.В. Литвиненко 

___________________ А.М. Смірнова 

___________________ Н.М. Шелудько 

___________________ Т.І. Шматенко 

 

 


