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Про організацію харчування 
учнів ліцею у 2022 році

На виконання наказу відділу освіти Галицького та Франківського районів 
ДГГІ ЛМР від 24Л2.2021 р. № 827р «Про організацію харчування учнів у 
закладах загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади у 
2021 році», на виконання Закону України «Про охорону дитинства» зі змінами, 
Закону України «Про освіту» зі змінами та доповненнями, Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами та 
доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про 
затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України від 
22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-Со\/-2», зі 
змінами та доповненнями, постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУЮ-19)» зі змінами, наказу Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 
затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних закладах та 
оздоровчих таборах», ухвал Львівської міської ради від 19.04.2018 № 3270 «Про 
внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 «Про затвердження 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції/ООС та 
членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, 
членів сімей Героїв Небесної Сотні та деяких інших осіб - мешканців Львівської 
міської територіальної громади» зі змінами та доповненнями, ухвали Львівської 
міської ради від 23.12.2021 «Про затвердження Програми безоплатного 
харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної 
громади на 2022рік», з метою забезпечення повноцінного харчування дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених 
та багатодітних сімей, учнів 1-4 класів, учнів ЗЗСО комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, пасинків, 
падчерок, усиновлених), учасників антитерористичних операцій, у тому числі 
тих, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерорисгичній



операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, постраждалих учасників Революції гідності та Героїв Небесної Сотні, 
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 
інклюзивних класах закладів ЗЗСО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб 
чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, а також встановлення єдиних грошових норм при 
організації безоплатного харчування школярів вищезазначених категорій,

Н А К А З У Ю :
1. Призначити відповідальним за організацію харчування учнів 1-1 Ікл. -

Венту Н.М.
2. З 04 січня 2022 р. безкоштовне харчування здійснювати з дотриманням 

вимог чинних нормативно-правових актів в межах видатків на 
харчування, передбачених міським бюджетом в галузі освіти на 2022 рік, 
а також відповідно до угоди з надавачем послуг по організації 
харчування:

2.1. учнів 1-4 класів , учнів з числа дітей (рідних, пасинків, падчерок,
усиновлених) учасників АТО (1-11 класів), у тому числі тих, які 
загинули, пропали (безвісти), або померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 
АТО, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників 
Революції Гідності, та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з 
багатодітних сімей та дітей працівників закладів охорони здоров’я 
померлих внаслідок коронавірусної хвороби (СОУГО-19) - 17,41
гри.;

2.2. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу згідно 
із Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок з управління праці і 
соціального захисту населення) - 20.50 гри.

3. Заступнику директора з НВР Венті Н.М.:
3.1. при організації харчування необхідно забезпечити відстань між 

столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб;
3.2. не забезпечувати безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, батьки 

яких написали відповідну письмову заяву про відмову від 
безкоштовного "харчування;

3.3. подавати звіти про облік харчування учнів бухгалтеру ліцею Паскур 
Я.Я. два рази на місяць;

3.4. координувати діяльність щодо контролю за харчуванням дітей у ліцеї 
з роботою медичного персоналу (за наявності медичного працівника);

3.5. скласти графік харчування дітей;



4. Соціальному педагогу Когут Т.Л.:
4.1. скласти списки учнів, які забезпечуються безкоштовним 

харчуванням, відповідно до довідок, поновлювати їх відповідно до 
дат початку та закінчення харчування. Списки учнів оформляти 
додатками до наказу відповідно до довідки;

4.2. подавати звіти про облік харчування учнів пільгових категорій 5-11 
класів бухгалтеру ліцею Паскур Л.Я. два рази на місяць;

5. Класним керівникам 1-11 класів:
5.1. вжити заходів щодо максимального охоплення гарячим харчуванням 

учнів 1-11 класів.
5.2. вести щоденний облік харчування учнів в їдальні;
5.3. вести контроль за кінцевим терміном довідки/свідоцтва учнів

пільгових категорій та ставити до відома соціального педагога 
Когут Т.Л., а також завчасно повідомляти батьків про поновлення 
документів та написання нових заяв;

5.4. подавати звіти згідно вимог 1-4кл. -Тарновській Г.В., 5-11 кл. Когут 
Т.Л.;

5.5. надати заяви-відмови від батьків учнів пільгових категорій, які не 
бажають отримувати гаряче харчування в їдальні ліцею соціальному 
педагогу Когут Т.Л.

6. Медичній сестрі ліцею Попчук О.Ю.:
6.1. стежити за якісним харчуванням учнів ліцею та дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм харчоблоку, а також за дотриманням 
санітарно-протиепідемічних умов для харчування учнів ліцею.

6.2. щоденно контролювати якість сирої продукції та здійснювати 
бракераж готової продукції із записами у відповідних журналах.

6.3. перевіряти медогляд працівників харчоблоку.
7. Працівникам харчоблоку:

7.1. організувати питний режим з допомогою використання 
індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 
продукції.

7.2. у разі неможливості забезпечення дітей гарячим харчуванням, 
організація харчування відбувається шляхом роздачі попередньо 
фасованої харчової продукції, відповідно до норм харчування у 
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 
листопада 2004 р. №: і 591.

7.3. після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних 
масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів 
індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки 
з милом або обробити антисептичним засобом.

7.4. працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, 
повинен користуватися засобами індивідуального захисту: 
захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або 
захисним щитком, одноразовими рукавичками.

8. Класним керівникам 1-11 класів, вихователям ГПД, заступнику 
директора з НВР Венті Н.М., соціальному педагогу Когут Т.Л.



забезпечити систематичний контроль за харчуванням учнів 1-11 класів, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу згідно із 
Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям», учнів з числа дітей (рідних, пасинків, падчерок, усиновлених) 
учасників АТО (1-11 класів), у тому числі тих, які загинули, пропали 
(безвісти), або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в АТО, заходах із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих 
учасників Революції Гідності, та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з 
багатодітних сімей та дітей працівників закладів охорони, а також за 
дотриманням санітарно-гігієнічних умов для харчування учнів, у тому 
числі у групах подовженого дня.

9. Заступнику директора з господарської роботи Іванишину П.П. забезпечити 
умови для дотримання особистої гігієни учнями і працівниками ліцею.

10. Ознайомити із даним наказом ФОП Б.Колпак, що здійснює харчування
учнів.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

З наказом ознайомлені:

Нінель ПОСТОЛАТІИ


