
 НАРАДА 17.11.2017 року  

Нормативно- правові документи, які регламентують 

організацію  харчування в  дошкільних та 

навчальних закладах у  2017 році  
 

  

. 

Нормативно- правові документи, які регламентують організацію  

харчування в дошкільних навчальних закладах У 2017 році. 

 

      1  Спільний Наказ  МОЗУ та МОНУ № 298/227 від 17.04.2006  

«Інструкція з організації  харчування дітей  у дошкільних 

навчальних закладах » зі змінами. 

2. Наказ М0НУ  № 667 від 21.11.2002 року « Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних закладах » зі змінами. 

3. Постанова КМУ № 1243 від 26.08.2002 « Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів» зі змінами. 

4.  Спілний Наказ МОЗУ,  МСУ та МОНУ № 202/165 від 

26.02.2013 « Про затвердження Змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах ». 

        5. 11. Наказ МОЗУ № 234  від 24.03.2016 року  «  Санітарний 

регламент для дошкільних навчальних закладів ». 

        6. Рішення XV сесії  VII  скликання Зачепилівської районної 

ради « Про затвердження  вартості харчування в загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних закладах району на 2017 рік »  №180-

VII від 23 грудня 2016 року. 

  

 

       Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

здійснюється  відповідно до постанови КМУ від 26.08.2002 року №  

1243 « Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів» прописано  всі вимоги до 

організації харчування 

        Спільний Наказ  МОЗУ та МОНУ № 298/227 від 17.04.2006  

«Інструкція з організації  харчування дітей  у дошкільних 

навчальних закладах »   інструкція по харчуванню.  



          Наказ М0НУ  № 667 від 21.11.2002 року « Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах»  

прописано  плата за перебування  дітей у закладі, пільгові категорії. 

Пунк 2.7.  плата за харчування дітей у дошкільних навчальних  

закладах вноситься щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця. 

Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність 

за своєчаснет надходження батьківської плати. У разі невнесення 

плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

     Спілний Наказ МОЗУ,  МСУ та МОНУ № 202/165 від 26.02.2013 « 

Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах»: прописано зміни до 

інструкції по харчуванню. 

         

 Постанова КМУ № 116 від 02.02.2011  року:  за рахунок 

бюджетних коштів здійснюється харчування учнів 1-4 класів із  

малозабезпечених сімей, дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

       За рахунок місцевих бюджетів харчуються учні інших 

категорій( учні 1-4 класів, 5-11 клас діти з малозабезпечених сімей, 

діти –інваліди, діти учасників АТО та діти переселенців зі Сходу. 

       Пункт 5 - Харчування інших учнів здійснюється за власні 

кошти. 

   Для харчування учнів за батьківські кошти   вноситься предоплата 

за продукти харчування . Замовлення продуктів харчування та 

провольчої сировини здійснюється після внесення закладами освіти  

предоплати. 

 

     

Неодноразово на нарадах Вам доводили нормативно- правові 

документи, які регламентують організацію  харчування в дошкільних 

навчальних закладах , а також був наданий письмовий перелік 

нормативних документів. Але на жаль на сьогодні Вами не 

дотримуються вимоги законодавства. На минуломі тижні ми не 

змогли провести замовлення продуктів харчування за батьківські 

кошти із-за відсутності коштів на спеціальному рахунку , які були 

несвоєчасно сплачені навчальними закладами. Теж саме чекає і 

дошкільні підрозділи із-за несвоєчасної плати за перебування дітей  

не можливо забезпечити дошкільні підрозділи продуктами 

харчування, хоча чітко прописано  в          Наказ М0НУ  № 667 від 



21.11.2002 року « Про затвердження Порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних закладах»  прописано  плата за 

перебування  дітей у закладі, пільгові категорії. Пунк 2.7.  плата за 

харчування дітей у дошкільних навчальних  закладах вноситься 

щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця. Керівники 

дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за 

своєчаснет надходження батьківської плати. У разі невнесення плати 

в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному 

чинним законодавством   У звязку із закінченням фінансового року 

необхідно до 20.11.2017 року провести оплату б/плати за жовтень 

2017 року  Сомівська філія  Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ст. та 

Бердянський НВК  за листопад , до 10.12.2017 року   проплатити зс 

грудень 2017 року.   Останній день замовлення продуктів 12.12.2017 

року на постачання продуктів на 19.12..2017 року включно із 

замовленням на 2018 рік січень . Замовляти бакалію,рибу,печінку 

,масло, крім скоропорту. Щодо замовлення продуктів харчування за 

батьківські кошти  при наявності коштів  навчального закладу, кошти 

є – є продукти відсутні кошти- відсутні продукти. Проводьте роботу з 

класними керівниками  а вони доводять до батьків інформацію, щоб 

кошти здавались на перед. 

             Порушення в організації харчування, ведення 

документації.  

          Щоденно не складається Меню- вимога . своєчасно не 

підписується директором навчального закладу.  

            У журналі бракеражу готової продукції відсутні підписи 

відповідальногоь за харчування, за доброякісну страву. 

             У журналі бракеражу сирої продукції не зазначається термін 

реалізації продуктів та несвоєчасно заносяться надходження 

продуктів харчування. 

             На харчоблоці щоденно не висвітлюється метю, користуються 

перспективним двотижневим мею, а а приготовлені страви не 

відповідають перспективному меню. 

 У холодильниках не дотримується сусідство продуктів 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


