
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80, 

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua  
  

 

 

НАКАЗ 

від «29» січня 2018 року       № 66/о 

 

Про введення в дію рішення колегії 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

«Про організацію харчування дітей 

в закладах освіти міста Кропивницького 

(аналіз за 2017 рік)» 

 

 На виконання рішення колегії від « 25 » січня 2018 року № 3 та з метою 

удосконалення роботи закладів освіти міста Кропивницького 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Інформацію спеціаліста відділу інженерного забезпечення та 

матеріального постачання управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького Сидоренко І.П. «Про організацію харчування дітей в 

закладах освіти міста Кропивницького (аналіз за 2017 рік)» взяти до відома. 

2. Спеціалісту відділу інженерного забезпечення та матеріального 

постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького            

Сидоренко І.П.: 

2.1 Тримати на контролі стан організацією харчування вихованців та 

учнів освітніх закладів та дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів 

від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах»; 

2.2 Проаналізувати та звітувати перед колегією управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького про стан харчування дітей в закладах 

освіти міста у 2018 році. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. При організації харчування дітей керуватись наказом 

Міністерства освіти і науки України та МОЗ України від 01.06.2005              

№ 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах», наказом МОН та МОЗ України від 

15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування 
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дітей», постановою Кабінету Міністрів від 22.11.2004 р. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах»; 

3.2. Посилити контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних 

вимог; 

3.3. Відповідальним особам за харчування один раз за квартал 

звітувати на нараді при директорові, на засіданні ради школі про стан 

організації дітей у закладі; 

3.4. Не допускати накопичення продуктів харчування у коморах 

закладів більше, як при потребі на 3 тижні (враховуючи термін їх 

збереження); 

3.5. Сприяти зміцненню матеріально – технічної бази їдалень; 

3.6. Щомісячно, вчасно, звітувати перед управлінням освіти Міської 

ради міста Кропивницького про стан харчування у закладах та виконання 

норм харчування. 

4. Централізованій бухгалтерії: 

4.1 Контролювати та аналізувати витрати на харчування по кожній 

установі та вартість одного діто-дня; 

4.2. До 10 числа кожного місяця інформувати керівників освітніх 

закладів про планову суму дотаційних доплат з міського бюджету; 

4.3. Своєчасно надавати відомості про нарахування батьківської 

плати до закладів освіти до 10 числа кожного місяця; 

4.4. Щоквартально перевіряти заклади дошкільної освіти з питань 

надходження батьківської плати та організації харчування. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника управління освіти     Є. Серопян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сидоренко  24 18 02 


