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НАКАЗ 
 

28.08.2018                                                                                                          № 559 

 

Про організацію харчування  

дітей у закладах дошкільної освіти  

у 2018-2019 навчальному 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», 

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), спільного наказу 

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 рішення Сумської міської ради від 

21.12.2017 № 2898-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у 

закладах освіти м. Суми» (із змінами), з метою забезпечення  повноцінного 

харчування дітей у ЗДО 
 

НАКАЗУЮ : 
 

 1. Керівникам закладів дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році: 

     1.1. Неухильно виконувати нормативно-правові документи щодо організації 

повноцінного, безпечного, якісного харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти міста Суми.  

          1.2. З 03.09.2018 року забезпечити харчуванням дітей раннього віку на   

суму 18,00 гривень, дітей раннього віку санаторних груп на  суму 19,00 

гривень, дітей дошкільного віку на  суму 22,00 гривень,  дітей дошкільного віку 

санаторних груп на   суму 23,00 гривні в день на одну дитину. 

 1.3. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне харчування для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою 

і виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів; дітей працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям». 
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          1.4. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне харчування для дітей, 

батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 

антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної 

операції, відповідно до Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за 

рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, 

брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час 

проведення антитерористичної операції, затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від 21.12.2016 року № 1557-МР. 

1.5. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне харчування  для дітей, 

батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав та дітей, 

батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції 

гідності, відповідно до Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за 

рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій 

на території інших держав та дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні 

ушкодження під час Революції гідності затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від 25.04.2018 року № 3308-МР. 

1.6. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне харчування  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 про Державний бюджет 

України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у 

комунальних закладах дошкільної освіти. 

1.7. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне харчування  дітей, у 

санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з малими й 

затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти 

(групах) та навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку. 

1.8. Організувати для дітей у закладах дошкільної освіти дієтичне 

харчування, яке передбачає зміну технології приготування страв відповідно до 

довідки лікаря (дієта № 5, 7, 8). 

1.9. Здійснювати протягом навчального року контроль за станом організації 

харчування дітей у закладі із залученням представників батьківського комітету, 

щомісяця обговорювати дане питання на нараді при керівникові. 

1.10. Проводити щоденний контроль за якістю харчування, за доброякісністю 

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

зберігання, санітарним станом харчоблоку та транспорту, яким постачаються 

продукти харчування, за дотриманням технології приготування страв, за 

приготуванням блюд відповідно до  картотеки страв. Результати узагальнювати  

актами. 

 1.11. 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). Суворо дотримуватися встановленої вартості харчування. 

 1.12. Приймати до закладу продукти харчування, продовольчу сировину 

тільки за  наявності товарно-транспортної накладної і відповідних супровідних 

документів, які засвідчують їх походження та безпеку. Не приймати в заклади 

продукти харчування, що містять рослинні жири, ароматизатори, барвники.            



1.13. Своєчасно проводити заміну столового посуду, кухонного 

інвентарю, спецодягу, ремонти холодильного, технологічного, вентиляційного 

обладнання. 

1.14. Суворо дотримуватися вимог ведення документації відповідальними 

особами щодо здійснення харчування дітей згідно з чинним законодавством. 

1.15. Забезпечити повноту і своєчасність проходження профілактичних 

медичних оглядів та санітарного мінімуму працівниками закладу освіти. 

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

поставки продукції, при укладанні договорів та порівнювати їх із 

середньостатистичними по місту Суми.  

1.17. Надавати перевагу, при рівних умовах, закупівлі продуктів 

харчування та продовольчої сировини безпосередньо у товаровиробника. 

1.18.  Проводити постійно аналіз ефективності використання бюджетних 

коштів, передбачених на організацію харчування дітей. 

    1.19. Забезпечувати на виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» на 

своїх веб-сайтах  відкритий доступ до інформації про кошторис і фінансовий 

звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, про 

постачальників продуктів харчування, ціни на них.  

1.20. Негайно інформувати управління освіти і науки про всі нестандартні 

випадки  щодо організації харчування дітей та  стану їх здоров’я. 

2.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти і науки  Гончарову Н.О. та головного спеціаліста 

управління освіти і науки Феденко О.О.  

 

 

Начальник управління освіти і науки                                       А.М. Данильченко 

 
Феденко  60–36-29 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


