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Радехів
№ О
Про організацію харчування учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2018 році.
На виконання Законів України „Про освіту ”(зі змінами), „Про охорону дитинства ”(зі
змінами), постанов Кабінету М іністрів України від 19.06.2002 року № 856 „Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ” (із змінами), «Про
запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004р., з
метою соціального захисту учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ’ям, спільних наказів М іністерства охорони
здоров’я України, М іністерства освіти і науки України, «Про затвердження Порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» № 242/329 від 01.06.2005р., рішення сесії
Радехівської районної ради № 221 від 14.12.2017р., Закону У країни «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» № 911 - VIII від 24.12.2015р та постанови Кабінету М іністрів
України № 16,17 від 18.01.2016р.
НАКАЗУЮ :
1.Організувати харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити’
виконання норм харчування згідно з чинним законодавством.
1.1. Встановити вартість харчування на 2018 рік на одного учня у загальноосвітніх
навчальних закладах на рівні 10,00 грн. на день для усіх пільгових категорій дітей та 13,60 грн. для учнів з категорії діти - сироти, діти позбавлені батьківського піклування (відповідно до
списку служби у справах дітей Радехівської РДА та на основі поданих копій рішень про
призначення опікунів).
1.2. Звільнити від сплати за харчування дітей пільгових категорій: дітей - сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
видатки на харчування яких проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.3. Звільнити від плати за харчування учнів 1-11 класів з числа дітей-інвалідів і а дітей,
яким присвоєно статус згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».
1.4. Забезпечити безкош товним гарячим харчуванням учням 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів батьки, яких беруть або брали участь у антитерористичній операції на сході
У країни або загинули під час її проведення, та дітей із сімей вимушених переселенців із
тимчасово окупованих територій - 10,00 грн. на одну дитину.
Підставою для звільнення від плати за харчування є подана заява батьків, розпорядження
голови РДА про призначення опікунів, копія посвідчення дитини-інваліда, копія посвідчення
дитини про присвоєння статусу постраждалої в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідка із
управління соціального захисту населення Радехівського району відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», довідка з військової частини або
копія військового квитка із записом про участь в АТО, довідка із управління соціального захисту
населення Радехівського району про статус дитини із сім’ї вимушених переселенців із тимчасово
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1.5. Безкоштовне харчування учнів у навчальних закладах здійснювати тільки у робочі
ні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться.
1.6. Харчування дітей, які не підлягають безкоштовному харчуванню та дітей, які є
вихованцями груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснювати за
батьківські кошти готівкою через спец рахунок централізованої бухгалтерії.
1.7. Для здеш евлення харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
використовувати для приготування їжі овочі, вирощені на присадибних ділянках.
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
2.1. Копії наказів, щодо організації харчування дітей пільгових категорій та харчування
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2.1. Забезпечити контроль за організацією повноцінного якісного харчування учнів згідно
з затвердженими нормами харчування.
2.2. Особливу увагу звернути на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей
пільгових категорій.
2.3. Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів з питань
організації харчування у дош кільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до
затверджених бюджетних коштів на 2018 рік.
2.4.Затвердити перелік буфетної продукції та двотижневе примірне меню з урахуванням
вікових, сезонних особливостей, натуральних норм та вартості харчування, погодивши його з
Управлінням Держпродслужби в Радехівському районі (відповідно до поданих відділом освіти
зразків примірних меню).
2.4. Вживати заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових
отруєнь. Безумовно дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил у загальноосвітніх закладах. Систематично проводити дератизацію та дезінфекцію
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2.5. Забезпечити спільно із закладами охорони здоров’я проходження своєчасних,
обов’язкових медичних оглядів, здачу санітарних мінімумів відповідно до чинного законодавства
працівниками, які пов’язані з організацією харчування.
2.6. Призначити наказом по навчальному закладу відповідального за організацію
харчування дітей і подання звітів у бухгалтерію відділу освіти. До 5 числа наступного місяця,
затвердити списки дітей на підставі поданих довідок і мережі закладу(копії наказів подати в
ц/бухгалтерію відділу освіти).
2.7. Замовлення продуктів харчування здійснювати два рази на місяць відповідно до
затвердженого перспективного меню. Звітність про використання продуктів харчування робити за
такими категоріями:
1) діти пільгових категорій;
2) учні груп продовженого дня та інші учні, які харчуються за кошти батьків.
3. Відділу освіти Радехівської РДА:
3.1 .Відпрацьовувати асортимент продуктів харчування та режим їх постачання дц
навчальних закладів.
3.4. Тримати на контролі стан організації харчування в закладах освіти в цілому та окремо
дітей пільгових категорій.
3.4. Перевіряти стан харчування в загальноосвітніх школах та виконання нормативних
документів щодо його організації.
4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Керівник відділу
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