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Про підсумки організації харчування учнів  

та вихованців закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти Індустріального району  

у 2020/2021  навчальному році 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних  

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти  

і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних 

і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженої 

рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 

«Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова  

на 2018-2022 роки» (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради  

7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської 

територіальної громади на 2021 рік», рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 «Про організацію харчування 

учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році», наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.12.2020 № 303 

«Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти міста у 2021 

році», наказу Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради від 31.12.2020 № 135 «Про організацію харчування 

учнів та вихованців закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

Індустріального району у 2021 році», на виконання річного плану роботи 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради на 2021 рік та  з метою організації якісного та повноцінного харчування 

учнів та вихованців закладів освіти, допомоги соціально незахищеним 
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категоріям дітей району була проведена відповідна робота щодо організації 

харчування учнів  та вихованців у закладах освіти.  

Упродовж 2020/2021 навчального року організацію харчування учнів  

у ЗЗСО району згідно із затвердженими нормами здійснювало комунальне 

підприємство «Комбінат дитячого харчування», постачання продуктів 

харчування та продовольчої сировини у ЗДО – комунальна організація 

«Дошкільне харчування». 

У закладах дошкільної освіти відповідно до режиму дня було організовано 

3-х разове харчування. У групі з цілодобовим перебуванням дітей  

КЗ «ДНЗ №240» організовано 4-х разове харчування і додатковий п’ятий 

прийом їжі (молоко з хлібом та повидлом) перед сном. 

У закладах загальної середньої освіти учні 1-4 класів отримували  

безкоштовне гаряче харчування, учні 1-х класів отримували безкоштовне 

молоко за кошти міського бюджету.  

У всіх закладах освіти своєчасно видані накази «Про організацію 

харчування», «Про організацію безкоштовного харчування», призначені 

відповідальні особи за організацію харчування, за організацію та облік 

безкоштовного харчування та харчування учнів 1-х класів молоком. 

 У вересні 2020 року були розроблені, затверджені графіки харчування 

учнів у шкільних їдальнях, дотримувався режим харчування.  

З 01.01 2021 введено в дію Санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти , затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205, 

відповідно до якого у закладах загальної середньої освіти організовано 

харчування учнів. 

Під постійним контролем адміністрації шкіл знаходилося питання 

чергування вчителів у їдальнях під час прийому їжі дітьми. 

 Питання щодо організації харчування заслуховувалося на засіданнях  Ради 

закладів освіти, нарадах при директорові, виробничих нарадах, засіданнях 

педагогічних рад, методичних об’єднаннях класних керівників, батьківських 

зборах. 

12.01.2021 проведено нараду директорів ЗЗСО з запрошенням спеціалістів 

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини  

в м. Харкові та відділу санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства в м. Харкові. 

У всіх закладах освіти працювали комісії громадського контролю за 

організацією харчування, про роботу яких свідчать протоколи та акти 

здійснення контролю. Комісії здійснювали контроль за: 

 організацією повноцінного та збалансованого харчування вихованців та 

учнів згідно із затвердженими нормами харчування; 

 роботою  харчоблоків; 

 організацією постачання та зберігання продуктів харчування та 

продовольчої сировини.   

У ЗДО району було забезпечено виконання фізіологічних  норм харчування  

вихованців, а саме 88% (на 2% більше, ніж у минулому році).  
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У ЗЗСО 2020/2021 навчальному році різними видами харчування охоплено 

98,8%, учнів від загальної кількості учнів 1 – 11 класів (на 0,1 % менш,  ніж  

у минулому році). 

Показник охоплення дітей закладів загальної середньої освіти гарячим 

харчуванням становило у середньому 95,3% (на 1,6% більше ніж у минулому 

році). З них учнів 5-11 класів (за кошти батьків) – 91,5% (на 3,2% більше ніж 

минулого року), учнів 1-4 класів – 100%. 

100% учнів, які відвідували ГПД, були забезпечені гарячими обідами. 

В рамках соціального проєкту Харківської міської ради «Харків – дітям» 

першокласники щодня безкоштовно отримували молоко гарантованої якості 

згідно із затвердженими грошовими нормами. 

Протягом 2020/2021 навчального року 727 учнів 1-11 класів охоплено 

безкоштовним харчуванням. З них 405 учнів 5 – 11 класів, а саме: 

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 36; 

 діти з малозабезпечених сімей – 58; 

 діти, батьки яких брали  та беруть  у ООС  – 184. 

Усі учні мали можливість отримувати різноманітну буфетну продукцію, 

яка відповідала нормативним вимогам. У їдальнях шкіл налічувалося від 10  

до 50 найменувань буфетної продукції.  

Проводилась робота щодо організації раціонального харчування з урахуванням 

віку і стану здоров’я учнів 5-11 класів, а саме: 

 роз’яснювальна робота з батьками та учнями щодо важливості гарячого 

харчування та дотримання здорового способу життя; 

 інформаційні хвилинки на уроках з основ здоров’я, біології; 

 бесіди з учнями на виховних годинах; 

 бесіди з батьками учнів на батьківських зборах; 

 анкетування учнів за темами: «Як ти харчуєшся», «Твої переваги в їжі», 

«Що допомагає тобі бути здоровим». 

Моніторинг охоплення учнів гарячим харчуванням свідчить про те що, усі 

ЗЗСО підвищили показники щодо кількості охоплення учнів гарячим 

харчуванням.  

У закладах дошкільної освіти харчувалось у середньому 3742 дитини.                     

З них – 617 пільгового контингенту, а саме: 

 діти-сироти – 2; 

 діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків – 1; 

 діти з малозабезпечених сімей – 96; 

 діти, батьки яких брали  та беруть  у ООС  – 189; 

 діти-інваліди – 30; 

 діти внутрішньо-переміщених осіб  – 102; 

 діти, постраждалі внаслідок збройних конфліктів  –2; 

 діти зі спеціальних груп – 148. 

Кошти на харчування дітей вищезазначених категорій виділялись повністю 

з міського бюджету. 
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У закладах дошкільної освіти батьки 195 дітей з багатодітних сімей 

сплачували 50% від вартості харчування. 

Медичними працівниками на підставі довідок та за підсумками 

поглиблених медичних оглядів були складені списки дітей, які потребують 

дієтичного харчування. У ЗДО таких дітей було 75, що на 3 більше у порівнянні  

з минулим навчальним роком. 

З метою запобігання захворювання дітей йододефіцитними хворобами  

при  приготуванні страв вживалась тільки йодована сіль. 

Для профілактики інфекційних захворювань та захворювань, що викликані 

хлорорганічними сполуками, для організації питного режиму в шкільних 

їдальнях використовувалася кип’ячена вода. 

Для організації оптимального питного режиму діти в ЗДО забезпечені 

кип’яченою водою (ЗДО №№ 93, 150, 232, 240, 268, 280, 307, 322, 376, 378, 438, 

457), альтернативною водою «Аляска», «Імператорська», «Роганська», «Себек» 

(ЗДО №№ 3, 193, 272, 400, 407, 427, 439, 457),  в ХГ № 163, ХЗОШ № 157, 

ХСШ №119 та ЗДО №№ 427, 453   встановлено фільтри питної  води.  

Медичними працівниками та адміністраціями ЗЗСО, ЗДО систематично 

здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм щодо 

організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень та харчоблоків. 

КП «КДХ», адміністраціями та медичними працівниками здійснювався  

контроль за якістю продовольчої сировини, за виконанням графіків завезення 

продуктів, за дотриманням умов зберігання та реалізації продуктів харчування 

та продовольчої сировини. 

Упродовж 2020/2021 навчального року Управлінням освіти та закладами 

освіти проводилась робота щодо застосування на потужностях ЗДО постійно 

діючих процедур заснованих на принципах безпечності харчових продуктів 

(НАССР).  

Щоквартально Управлінням освіти здійснювався аналіз виконання норм 

харчування в ЗДО, ЗЗСО. Результати доводились до відома керівників  

на нарадах. Упродовж 2020/2021 навчального  року працівниками Управління 

освіти та централізованої  бухгалтерії проводився оперативний контроль  

з питань організації харчування дітей  у ЗДО. Результати також доводились  

до відома завідувачів на нарадах.  

У всіх шкільних їдальнях та харчоблоках ЗДО працюють кваліфіковані кадри.  

Всі працівники пройшли медичні огляди.  

Протягом 2020/2021 навчального року продовжувалася робота, щодо 

удосконалення матеріально-технічної бази харчоблоків шкіл та дитячих садків,  

було придбано таке технологічне та холодильне обладнання: 

 електроплити у ХСШ №№ 15, 75, 80, 85, 119, 155, ХГ №163, ЗОШ№№ 

40, 113, 118, 157, 168, ЗДО №№ 453, 333; 

 електросковороди у ХСШ №№ 15, 75, 80, 85, 119, ХГ №163, ЗОШ №26, 

40, 70, 71, 88, 104, 118, 157, ЗДО №333; 

 шафи жарові у ЗОШ №№ 40, 113, 118, 157, ХСШ №№ 119, 155,  ЗДО 

№№ 93, 193, 280; 

 електром’ясорубки  у ЗДО №№ 232, 333, 378; 
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 холодильні шафи у ЗДО №333, ЗОШ №№ 40, 113, 118, 157,                    

ХСШ №№ 119, 155; 

 холодильник у ЗДО №333. 

Упродовж  навчального року Управлінням освіти систематично 

здійснювався оперативний контроль за станом організації та якістю надання 

послуг з харчування учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО Індустріального району. 

Протягом 2020/2021 навчального року Управлінням освіти проводився 

щомісяця моніторинг харчування учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО району, 

харчування учнів 1-х класів закладів району молоком, звітна інформація 

надавалася до Департаменту освіти Харківської міської ради. За підсумками 

контролю надавались рекомендації.  

Аналіз роботи свідчить, що у всіх закладах освіти на належному рівні 

здійснювалася робота щодо організації раціонального, збалансованого 

харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів та вихованців.  

На підставі вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Методисту центру освітніх технологій Управління освіти Провозьон В.Г., 

бухгалтеру ЦБ Управління освіти Обуховій Т.М.: 

1.1. Здійснювати контроль за організацією харчування учнів та вихованців 

закладів освіти району. 

Постійно 

1.2. Тримати під контролем забезпечення учнів 1- 4-х класів безкоштовним 

харчуванням.                                                                                                                

Постійно 

1.3. Тримати під контролем забезпечення учнів 1-х класів безкоштовним 

молоком. 

Постійно 

1.4. Взяти  під особистий контроль роботу харчоблоків  закладів освіти 

району.   

Постійно 

1.5. Здійснювати оперативний контроль за станом організації харчування 

учнів та вихованців. 

 Згідно з планом  роботи 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1.Здійснювати контроль за організацією повноцінного та якісного 

харчування учнів та вихованців. 

                                                            Упродовж 2021/2022 навчального року  

2.2. Посилити контроль за дотриманням учнями та вихованцями режиму 

харчування 

                                                           Упродовж 2021/2022 навчального року  

2.3. Посилити контроль за відповідністю обліку відвідування учнями 

школи у класних журналах  та журналів  обліку безкоштовного харчування. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 



 6 

2.4. Забезпечити максимальне охоплення гарячим харчуванням учнів               

1-11 класів, в тому числі  учнів пільгових категорій. 

Упродовж 2021/2022  навчального року 

2.5. Неухильно дотримуватись нормативно-правових актів та вимог 

санітарного законодавства щодо організації харчування учнів та вихованців 

закладів освіти. 

Постійно 

2.6. Організувати якісну роботу харчоблоків, їх утримання та забезпечення 

необхідним обладнанням, інвентарем. 

Постійно 

2.7. Підготувати харчоблоки до роботи у 2021/2022 навчальному році, 

поповнити матеріально-технічну базу харчоблоків необхідним обладнанням та 

посудом. 

До 15.08.2021 

2.8. Видати відповідні накази щодо організації харчування учнів та 

вихованців закладів освіти району в 2021/2022 навчальному році.  

До 01.09.2021 

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 15.06.2021 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти  Грицун Н.О.  

 

 

Начальник Управління освіти                                  О.Л. ЗБИЦЬКА 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника 

Управління освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст 

Управління освіти 

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ                

Управління освіти 

Провозьон В.Г.   

4. Бухгалтер ЦБ               

Управління освіти 

Обухова Т.М.   

 

 

 
 

 

 

Провозьон    Грицун 


