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НАКАЗ 

 

05.02.2015           №36 

 

Про організацію харчування 

учнів у 2015 році  

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про молоко та 

молочні продукти», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», рішень 11 сесії Харківської міської ради 6 

скликання від 16.11.2011 № 495/11 «Про затвердження міської Програми 

«Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», 36 сесії Харківської міської ради 6 

скликання від 21.01.2015 №1794/15 «Про бюджет міста Харкова на 2015 рік», 

37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 №1806/15 «Про  

затвердження кошторису витрат на виконання міської Програми «Дитяче 

харчування» на 2012-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста 

Харкова на 2015 рік», 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 

21.01.2015 №1806/15 «Про внесення змін до міської Програми «Дитяче 
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харчування» на 2012-2015 роки», рішення виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 04.02.2015 №23 «Про організацію харчування учнів та 

вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2015 році», на 

виконання наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 

05.02.2015 №22 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних 

закладів  міста у 2015 році», управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради від 05.01.2015 № 02, від 05.02.2015 №25 «Про 

організацію харчування учнів та вихованців  у  навчальних закладах 

Московського району м. Харкова у 2015 році», з метою організації якісного та 

повноцінного харчування учнів навчального закладу, допомоги соціально 

незахищеним категоріям дітей у навчальному закладі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Забезпечити виконання грошових норм харчування  учнів пільгового 

контингенту 5-11-х класів                                                                  -10,00 грн. 

2.Встановити до 01.03.2015 грошові норми харчування для учнів пільгового 

контингенту у 5-11-х класах                                                              - 6,00 грн. 

3.Махно А.О., заступнику директора з навчально-виховної роботи, 

відповідальному за організацію харчування учнів: 

3.1.Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування учнів згідно 

із затвердженими грошовими нормами харчування. 

           Постійно  

3.2.Надавати узагальнені фінансові звіти до управління освіти адміністрації  

щодо харчування учнів навчального закладу за бюджетні кошти. 

                                                                                    До 02 числа кожного місяця 

4.Кальчевій Ю.С., вчителю інформатики, розмістити цей наказ на сайті 

навчального закладу. 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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Директор КЗ «ХСШ №3»   В.І.Косміна 

 

 

З наказом ознайомлені:  

Махно А.О.     ___________ 

Кальчева Ю.С. ___________ 

 

 

Махно А.О. 

 

 

 
 


