
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 06.09.2021                          м. Дніпро                                      № 

 

Про створення постійно 

діючої комісії по контролю 

за організованим харчуванням 
 

Керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про 

загальну середню освіту» , Законом України «Про основні  принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Законом України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Постановою  КМУ 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 податків на додану вартість», Наказом МОЗ від 

03.09.2017 № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення 

України в основних харчових речовинах і енергії». На виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про порядок організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», Рішення міської ради від 28.07.2021 № 17/9 «Про затвердження 

Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки», Санітарного  

регламенту  для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом 

міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205,  з метою 

здійснення внутрішнього контролю за організацією і якістю харчування учнів 

Наказую: 

1. Створити постійно діючу комісію по контролю за організованим 

харчуванням учнів школи у складі: 

Голова комісії:  Романій Н. І. – ЗДНВР, відповід. за харчування; 

Члени комісії:      Дишук О. В. - медсестра 

   Бовт О. С. – зав. виробництва 

   Малахова А. П. – завгосп 

                              Головко М.О.  – голова БОК 9 класу 

2. Скласти план роботи комісії (додається). 

3. Результати перевірки висвітлювати на шкільному сайті та постійно 

доводити до відома батьківської громадськості. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 

заступника директора з навчально-виховної роботи Романій Н. І., 

контроль залишаю за собою. 

 

 

 

 



 

 

План роботи постійної діючої комісії 

по контролю за організованим харчуванням у школі 

на 2021/2022 н. р.  

 

№ 

засідання 

Перелік питань термін примітка 

І.      1. Розподіл функціональних  

         обов’язків між членами  

          комісії. 

     2. Складання графіків  

         перевірки харчування. 

     3. Аналіз якості продуктів, які 

        поступають для  

        приготування їжі. 

4.Затвердження графіків  

харчування учнів у школі. 

5. Затвердження графіків  

чергування  

медпрацівника та вчителів  

у шкільній їдальні. 

Вересень  Протокол № 1 

 

_____________ 

ІІ.  1. Правильність закладки 

продуктів, їх кулінарна 

обробка і вихід. 

2. Ведення документації. 

3. Пропозиції щодо 

двотижневого меню на ІІ 

семестр навчального року. 

Грудень  Протокол №2  

 

________________ 

ІІІ.  1. Ведення документації: 

технічні карти 

приготування страв. 

2. Санітарний стан 

технічного обладнання. 

3. Графіки харчування учнів 

школи, їх відповідність 

вікової категорії. 

Лютий  Протокол №3 

 

_____________ 

IV. 1. Дієтичне харчування 

учнів. 

2. Стан постачання продуктів 

та їх якість і асортимент. 

3. Пропозиції щодо меню під 

час перебування дітей у 

пришкільному таборі. 

Квітень  Протокол № 4 

 

_____________ 

 
 


