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НАКАЗ
01 вересня 2022 року

с.Джурів

№ 81-о

Про організацію
харчування дітей ліцею
Відповідно до ст.56.3 Закону України «Про освіту», Постанови КМУ від
18 січня 2016р. № 16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення
податком на додаткову вартість» та з метою якісного харчування дітей
Н А К А З У Ю:
1. Приватному підприємцю КУШНІРИК Н.В. організувати гаряче
харчування у Джурівському ліцеї для учнів 1-4, 5-9 та 10-11 класів та
Тучапській філії для учнів 1-4 класів з 02.09.2022 року.
2. Приватному підприємцю Пантелюк М.В. організувати гаряче
харчування у Новоселицькій філії для учнів 1-4, 5-9 з 02.09.2022 року.
3. Приватним підприємцям:
3.1. Для приготування їжі та для роботи буфетів закладу використовувати
дозволену, сертифіковану продукцію, у відповідності до санітарних вимог.
3.2. Організувати роботу з дотриманням сучасних вимог.
3.3. Забезпечити забір та зберігання добових проб готової продукції
відповідно санітарних норм.
4. За бюджетні кошти харчувати дітей 1-4 класів, що належать до
малозабезпечених сімей (на підставі довідки), а саме,
По Джурівському ліцеї:
- Кулика І.В. (з 05.09.2022 до 31.01.2023 р.);
- Кулик Х.В. (з 05.09.2022 до 31.01.2023 р.);
- Глушко А.М. (з 05.09.2022 до 28.02.2023 р.);
- Кожокар В. (з 05.09.2022 до 30.11.2022 р.).
По Новоселицькій філії:
- Палійчук В.В. (з 05.09.2022 до 30.09.2022 р.).
5. За бюджетні кошти харчувати дітей, батьки яких є учасниками АТО, а
саме:
По Джурівському ліцеї:
- Косована М.В. (учень 7 класу),

По Новоселицькій філії:
- Гордаша З.С. (учень 7 класу),
- Гордаш Я.С. (учениця 6 класу).
6.
За бюджетні кошти харчувати дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються інклюзивно, та дітей –інвалідів, за заявами батьків, а
саме,
по Джурівському ліцеї:
- Шарабуряка В.М.,
- Крокош М.В.,
- Гуцуляка О.Ю.,
- Максим’юка Р.І.,
- Козловського Р.В.
- Кондрука П.Ю.
По Тучапській початковій школі:
- Добрянського Ю.
7. Контроль за якістю харчування покласти на відповідальних осіб:
- у Джурівському ліцеї - медичну сестру ВАСИЛІЙЧУК О.В.,
- у Новоселицькій філії - педагога-організатора ЖМЕНДАК В.В.,
- у Тучапській філії: асистента вчителя ЗАХАРІЮ Н.А.
8. Відповідальним особам:
- встановити режим та графіки харчування дітей, вести чіткий контроль за
обліком дітей, які харчуються за бюджетні кошти.
- забезпечити чіткий контроль за якістю складання меню, реалізацією
готових страв та буфетної продукції згідно норм харчування, встановлення
торговельних надцінок на харчування.
- дотримуватись нормативно-правової бази з питань організації харчування
учнів у ліцеї.
Директор ліцею

Микола ХРЕПТІЙ

З наказом № 81-о від01.09.2022 року ознайомлені та погоджуються:
№
з.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Прізвище, ініціали
Кушнірик Н.М.
Пантелюк М.В.
Василійчук О.В.
Жмендак В.В.
Захарія Н.А.

Назва посади
Приватний підприємець
Приватний підприємець
Медична сестра
Педагог - організатор
Асистент вчителя

Підпис

Дата
ознайомлення

