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лIIАртАмЕнт освIти житомирськоi мIськоi гади
нАкАз

м. Житомир

02.01 .20|9 J\b 2

Про виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy
ЖитомирськоТ MicbKoT ради вtд27.|2.2018 року Ns 1451
оПро встановлення BapTocTi харчування
окремих категорiй дiтей за рахунок
бюджетних асигнувань))
та oкpeмi органiзацiйнi питання

На виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoi
РаДИ вiд 27.12.20|8 року J\b l45l <Про встановлення BapTocTi харчування
ОКРеМИХ КаТегОрiЙ дiтеЙ за рахунок бюджетних асигнувань)>, з метою початку
органiзованого харчування у II ceMecTpi 2018-2019 навчального року

НАКАЗУЮ:
1. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти м. Житомира:
1.1. Органiзувати з 14 сiчня 20119 року харчуванIuI:
1.1.1. Для 1..lHiB |-4 класiв непiльгових категорiй 17,50 грн.
(8,00 ГРн. - кошти мiсцевого бюджету, 9,50 грн. - кошти батькiв) - снiданок.
1,.1.2. !ля Учнiв 1-4 класiв пiльгових категорiй, якi мають право на
безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та
вiДповiдних рiшень ЖитомирськоТ MicbKoi ради i виконавчого KoMiTeTy
Житомирськоi MicbKoi ради, 17,50 грн. - снiданок (згiдно з додатком).
1.1.3. Для учнiв 1-1l класiв пiльгових категорiй, якi мають право на
безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та
вiДповiдних рiшень Житомирськоi мiськоi ради i виконавчого KoMiTeTy
Житомирськоi мiськоi ради, 21,70 грн. - обiд (згiдно з додатком).
|.I.4. Пiсля визначення переможця конкурсних торгiв на надання послуг з
органiзацii харчування на 2019 piK та укладання вiдповiдноi угоди
проiнформувати батькiвську громадськiсть 1-4 класiв на сайтi закладу та
ЧереЗ класоводiв про впровадження оплати за харчуваннrI на спецрахунок
закJIаду.
2. Щиректору закладу загальноi середньоi освiти с. Вереси Сергiйчуку
П.М. органiзувати з 14 сiчня 2019 року харчуваннrI:
2.|. Щля учнiв 1-4 класiв lЗ,46 грн. - снiданок.
2.2. Для учнiв 1-11 класiв пiльгових категорiй, якi мають право на
безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи та
вiдповiдних рiшень ЖитомирськоТ мiськоI ради i виконавчого KoMiTeTy
Житомирськоi MicbKoi ради, 16,69 грн. - обiд (згiдно з додатком).



3. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти м. Житомира,
директору закладу загальноi середньоi освiти с. Вереси Сергiйчуку П.М.:
3. 1. Звiльнення вiд сплати за харчування учнiв цiльгових категорiй
проводити пiсля надання у заклад заг€LльноТ середньоi освiти документiв, що
пiдтверджують вiдповiдний статус.
З.2. ОрганiзуватИ харчування учнiв непiльгових категорiй, якi вiдвiДують
групи подовженого дня, за рахунок коштiв батъкiв.
з.3. Розмiстити на сайтi закладу рiшення виконавчого KoMiTeTy
Житомирськоi MicbKoi Ради ыд27.I2.20I8 року Ns 1451 <Про встановлення
BapTocTi харчування окремих категорiй дiтей за рахунок бюджетних
асигнувань> (додаток 2) та Примiрне двотижневе меню для однор€вового
харчування учнiв 1-4 класiв (снiданки) з примiтками (додаток 3).
3.4. Провести роз'яснювЕUIьну роботу серед батькiвськоi громадськостi учнiв
1-4 класiв щодо органiзацii харчування у 2019 роцi.
4. Керiвникам закладiв загальнот середньоi освiти м. Житомира спiльно з
фiзичними особами-пiдпри€мцями, якi забезпечують харчування учнiв,
та директору закладу загальноi середньоi освiти с. Вереси Сергiйчуку
П.М. спiльно з кухарем:
4.1. Забезпечити:
4.2. Вихiд страв, масу виробiв, що видаються )л{ням (снiданок, обiд) або
реалiзуеться через буфет вiдповiдно до робочого меню.
4.з. Наявнiсть технологiчних та калькуляцiйних карт для кожноI страви
вiдповiдно до робочого меню та дотримання технологii виготовленнrI страв.
4.4. Наявнiсть AKTiB контрольного опрацювання для страВ, Що вiдсутнi в
нормативно-технiчнiй документацiI.
4.5. Наявнiсть на видному мiсцi контрольноi порцii на час видачi
приготовлених страв (для учнiв 1-4 класiв, для дiтей пiльгових категорiй, для
учнiв груп подовженого дня).
4.6. Прийняття до закладу виключно безпечних i якiсних продуктiв
харчування та продовольчоi сировини у необхiднiй кiлъкостi, дотримання
умов i TepMiHiB ik зберiгання.
4.7. Належний санiтарно-гiгiенiчний стан харчоблоку, пiдсобних примiщень,
буфету.
4.8. Якiсне миття eMHocTi для зберiгання кип'яченоТ води та своечасну замiну
води не рiдше 1 разу на добу у вiдповiдностi до санiтарних вимог.
4.9. У ПОВНОМУ обсязi наявнiсть добових проб з масою вiдповiдно до
робочого меню.
4.10. Умови зберiгання та товарне сусiдство продуктiв харчування та
продовольчоТ сировини.
5. При складаннi робочого меню, враховуючи BapTicTb продуктiв та
сировини, забезпечити вихiд (масу) основних страв (з м'яса, риби, молочних
продуктiв) при цьому регулювати BapTicTb харчування за меню, зменшуючи
масу хлiба, напоiв, овочiв.



6, ПокластИ персон.tЛьну вiдповiдальнiсть на керiвника закJIаду освiти за
органiзацiю харчування у шкiльних iдальнях i буфеiах.
7, Контроль за виконанням даного наказу покJIасти на заступника директора
департаменту освiти Ковтуненко С.А.

,Щиректор департаменту освiти В.В. Арендарчук



Додаток 1

Перелiк пiльгових категорiй учнiв
у закладах загальноi середньоi освiти

Nь
п/п Категорiя

1. .Цiти-сироти i дiти. позбавленi батr*i оЪi*Б". .ri r.r,.r*o
2. Щtти iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до

закону Украiни <про державну соцiальну допомоry
малозабезпеченим сiм'ям>>

-J. Щiти з особливими освiтнiми потребам", 
"*i "u""u,or"*у спецiальних та iнклюзивних класах

4. /{tти, один iз батькiв яких
1) захищав/захищае незалежнiсть, cyBepeHiTeT та
територiальну цiлiснiсть УкраiЪи i брав/бере
безпосередню участь в антитерористичнiй о.r.рuцii,
забезпеченнi iT проведення, перебуваючи безпосередньов районах антитерористичноI операцii у перiод Ti
проведення, в операцii об'еднаних сил ЗСУ;
2) загинув чи помер, захищаючи незалежнiсть,
cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть УкраiЪи i беручи
безпосередню участь в антитерористичнiй операцii,-заоезпеченнt ii проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичноi операцii у перiод if
проведення, в операцii об'еднаних сил ЗСУ

5. Щiти, один iз батькiв яких
РеволюцiТ Гiдностi

постраждалий учасник

6. Дiти, якi е внутрiшньо перемiщен"м" особам"



погоджую
В.о. Начальника Житомирського
мiського управлiння
Головного управлiння

вслужби
областi

..Щ. Шарапа

[одаток 3

освlти
ськоi ради

Арендарчук

4{n *^MI'HE двотижнЕвЕ мЕню
для одноразового харчуваIlня учнiв 1-4 класiв
у загальноосвiтнiх навчальних закладах м. Житомпра

( в грамах на одну днтllну)
снцАIIки

- -,(r/:-^;::
/.\ U ч,,- , ,, .-,:,,' .-r ., l

_t'. ;;1iiitli r;

I тияс,цень II тшlцень
Назва сгрпв i
продукгiв

Вага (гр.) Назва страв
i продукriв

Вага (rр.)

IIОНЕДЛОК
Сир твердий l0 Яйце вiдварепе 20

салат з овочiв 75 carraT з овочiв 75

Сосиска (сарделька)
вiдварена

50/5 Ковбаса вiдварелtа з
маслом

50/5

каша гречаша 150 локшиша вiдварена 150
Зелеrrий горошок з
маслом/ кукурудза з
маслом

50/5 Зелений горошок з
масдом/ кукурудза з
маслом

50/5

CiK 200 чай з молоком 200
хлiб житнiй з0 хлiб житнiй 30
хлiб пшеничний 45 хлiб uшеничний 45

вштоюк
салат з овочiв 75 овочi натупальнi ,l5

Котлета
полтавська

50 БИТОЧКИ З ЯJIОВИЧИНИ З
соусом сметашfiим 3

ошочаIии

50/50

рагу з овочiв l55 кашапшенична 150
Компот iз сухофрукriв 200 Капуста тушковIцIа 50

хлiб житнiй 30 компотз сжофруlоiв 200
хлiб rrшенищlий 30 хлiб житпiй з0

хлiб пшеничций 30

_ сЕрЕдА
яйце вiдварене 40 сир твердий 15
овочi HaTypallbнi 75 салат з овочiв 85
Шнiцеllь рибний
натуральний

75l5 риба смажена 80



Щ4рщпляне пюре 150 картоuля вiдварена 150
Чай з цукром 1 85/l 5 в iдвар яблуltло-лиtrtонний 200

хлiб житнiй 30 хлiб житпiй 30
хлiб пшеничний 30 хлiб пшеuичtлий 30

чЕтвЕр
запiкшrка з солодким
соусом

l00/20 Овочi наryральнi 75

Кисломолочlлi продукти 200
Фiле куря.Iе туцIковаше в
сметанному ooyci

50/50

Фрукти 100 Картопrrян9 пюре l50
CiK 200
хлiб житнiй з0
хлiб пшецичний 30

, ц,ц}циля
Овочi натура.гlьнi 75 Овочi наryрапьнi 75

Котлета куряча
натурбшьпа

50 яйце вiдварене 40

Каргопшне пюре 150 шнiцель з яловичини 50/5
капуста тушкована 50 Картопля тушкована 150
Компотiз сlжофрукгiв 200 вiдвар iз шишшrни 200

хлiб житнiй 30 хлiб житнiй 30
хлiб пшеничний 30 хлiб пшеничний 30



Примiтки до меню:

1. Щане меню розроблено на пiдставi постанови кмУ вiд 22]1)OO4p
J\b 1591 iз розрахунку виконання |00% норм харчуваннrI, при цьому
грошова норма м€rла скJIадати 21,00 грн. оскiльки грошова норма
встановлена у розмiрi 17,50 |РН., то виконання натуральноi норми
становить за даним меню 90%. Вiдповiдно у щоденне робоче меню
будуть BHeceHi змiни до виходу готових страв, кулiнарних виробiв та
асортименту.

2. На ocHoBi примiрного меню на пiдприемствi (шкiльнiй iдальнi) складають
на кожен день робочi меню за наявнiстю продуктiв харчування та
сировини.

3. При складаннi робочого меню враховують BapTicTb продуктiв та
сировини вiдповiдно до товарно-транспортних накJIадних i
кЕLлькуляцiйних карток.

4. Вiдповiдно до постанови КМУ вiд22.11.2004р Ns1591 за вiдсутностi того
чи iншого продукту або сировини дозволена ik замiна за енергоцiннiстю.

5. ПРИ НаДхоДженнi сировини та продуктiв вiдсоток вiдходiв та втрат, яких
ПРИ ХОЛОДНiЙ Та ТеПловiЙ обробках бiльший або менший, - проводиться
контрольне приготування, а результати враховують при складаннi
к€rлькуляцiйних карток та приготуваннi страви.


