ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 152
ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 152
ХАРЬКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ
№ 170

31.08.2017
Про організацію харчування
учнів гімназії
у 2017/2018 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про
охорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах» (зі змінами), рішень 2 сесії Харківської міської ради 6
скликання

від

22.12.2010

№ 47/10

(зі змінами)

«Про

затвердження

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки», у
редакції, затвердженій рішенням 10 сесії 7 скликання від 21.12.2016 № 473/16
«Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на
2011-2017 роки», 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», рішення виконавчого
комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 «Про організацію
харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти
м. Харкова у 2017 році», наказу Департаменту освіти Харківської міської
ради від 20.01.2017 № 23 «Про організацію харчування учнів та вихованців
навчальних закладів міста у 2017 році», наказу Управління освіти
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від
20.01.2017 №16 «Про організацію харчування учнів та вихованців

навчальних закладів Холодногірського району у 2017 році», з метою
організації якісного та повноцінного харчування учнів, допомоги соціально
незахищеним категоріям дітей у закладі

НАКАЗУЮ:
Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування учнів та

1.

вихованців згідно із грошовими нормами харчування, затвердженими
рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 №3
«Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів
системи освіти м. Харкова у 2017 році» (копія додається) та затвердженим
обсягом асигнувань на харчування:
1. 1. Для учнів 1-4-х класів – 9,00 грн.;
1. 2. Для учнів 1-х класів безкоштовне харчування молоком – не більше 3,80
грн.;
1. 3. Для учнів пільгового контингенту:
1. 3.1. 1-4-х класів, які відвідують групи продовженого дня – 12,00 грн.;
1. 3.2. 5-11-х класів – 12,00 грн.;
Постійно
2. Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів з
питань організації харчування.
Постійно
3.

Затвердити списки учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне

харчування

(сніданки)

у

кількості

588

осіб

(1

учень

індивідуально) (додаток 1):
1-А – 34;

2-А – 36;

3-Б – 30;

1-Б – 28;

2-Б – 34;

3-В – 33;

1-В – 30;

2-В – 35;

3-Г – 32;

1-Г – 36;

2-Г – 33;

3-Д – 30

1-Д – 28;

3-А – 30;

4-А – 37;

навчається

4-Б – 32;
4.

4-В – 36;

4-Г – 34.

Затвердити списки учнів 1-х класів, які отримують безкоштовне

харчування молоком у кількості (додаток 2):
1-А – 34 (1 учень – індивідуальне навчання);
1-Б – 28;
1-В – 30;
1-Г – 36;
1-Д – 28
5.

Запровадити дієтичне харчування для учнів 1-11 класів, які такого

потребують, згідно з призначенням лікувального закладу.
Протягом року
5. Затвердити список учнів, які потребують дієтичного харчування за
медичними показниками і на підставі заяв батьків (додаток 3).
6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, відповідальному за
організацію харчування учнів, Харченко В.М.
6.1. Здійснювати контроль за організацією харчування учнів згідно з
затвердженими нормами харчування.
Постійно
6.2. Тримати під контролем забезпечення учнів 1-х класів безкоштовним
харчуванням молоком, учнів питною водою гарантованої якості та Світамінізацію третіх страв.
Постійно
6.3. Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування учнів та
вихованців.
Постійно
6.4. Тримати під контролем забезпечення учнів питною водою гарантованої
якості.
Постійно
6.5. Організувати харчування дітей пільгових категорій у порядку,
визначеному нормативно-правовими актами України.

За наявності відповідних документів
6.6. Питання організації харчування учнів розглядати на засіданнях педрад,
Ради закладу, заслуховувати на нарадах при директорові.
Не менше ніж 1 раз на семестр
6.7. Надавати до управління освіти інформацію щодо організації харчування
учнів та вихованців.
До 01 числа кожного місяця
6.8. Організувати та здійснювати харчування учнів 1-х класів молоком
відповідно до Порядку організації харчування молоком учнів 1-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста
Харкова згідно з заявами батьків.
З 01.09.2017
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор гімназії
З наказом ознайомлені:

Л.В. Луценко
Харченко В.М.

