
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

від 09.02.2021р.       № 60 

 

Про вивчення питання  

«Стан організації харчування учнів  

у закладах загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради» 

 

 Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, з метою вивчення організації та стану  харчування 

учнів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести вивчення питання «Стан організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста Івано-Франківська» у період з 

березня  до травня 2021 року. 

2. Затвердити комісію у складі: 

 Н.Микула – заступник директора Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, голова комісії 

 С.Бойчук – головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

Департаменту освіти та науки 

 І.Джус – головний спеціаліст з безпеки життєдіяльності Департаменту 

освіти та науки 

 Л.Савка -  бухгалтер-ревізор централізованої бухгалтерії Департаменту 

освіти та науки 

3. Укласти робочу програму вивчення питання «Стан організації харчування 

учнів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради»      

(С.Бойчук). 

4. Підготувати первинні довідки за наслідками вивчення питань згідно з 

робочою програмою (щомісяця, члени комісії) та узагальнену довідку, наказ 

«Про результати вивчення питання «Стан організації харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради» (до 

03.06.2021р., С.Бойчук). 

5. Висвітлювати результати вивчення питання «Стан організації харчування 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Івано-Франківська» на сайті 

Департаменту освіти та науки у день перевірки. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

С.Бойчук, 53-56-66 



 

 

Додаток 

       до наказу управління освіти і науки 

 від  09.02. 2021р. № 60 

 

     Робоча програма 

вивчення питання «Стан організації харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради» 

 

№ п/п Зміст роботи Відповідальні  

1. Робота ЗЗСО з питань організації харчування у 

плані роботи закладу освіти.  

Паспорт шкільної їдальні. 

Н.Микула 

 

2. Ведення документації з організації харчування 

учнів.  

Облік учнів, які харчуються за кошти з бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади.  

Куток споживача. 

С.Бойчук 

3. Нормативно-технологічна документація.  Л.Савка 

4. Меню. Асортимент буфетної продукції. Л.Савка 

5. Дотримання Правил техніки безпеки в шкільних 

їдальнях. Режим харчування. Культура харчування.  

 

Матеріально-технічне забезпечення. 

І.Джус 

 

  

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 


