
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

НАКАЗ 

 

від 27.10.2021р.       № 538 

 

Про запровадження електронної 

програми «Контроль шкільного 

харчування» у закладах загальної 

середньої освіти Івано-Франківської 

міської ради 

 

 

Керуючись ст. 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 30, 56, 66 Закону України «Про освіту», ст. 20, 21 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

від 21.10.2021р. № 1416 «Про запровадження електронної програми «Контроль 

шкільного харчування» у закладах загальної середньої освіти Івано-

Франківської міської ради», з метою забезпечення прозорості, відкритості щодо 

організації харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Запровадити з 01.11.2021 року електронну  програму «Контроль 

шкільного харчування» у закладах загальної середньої освіти Івано-

Франківської міської ради з використанням технології блокчейн (blockchain).  

 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської 

міської ради: 

 2.1. Призначити відповідальних адміністраторів електронної програми 

«Контроль шкільного харчування». 

 2.2.  Дотримуватись чинного законодавства щодо захисту персональних 

даних при формуванні електронної  бази здобувачів освіти. 

 2.3. Вести чіткий облік здобувачів освіти 1-11 класів,  яким надається 

гаряче харчування за рахунок коштів із бюджету Івано-Франківської міської 

територіальної громади. 

 2.4.  Забезпечити неухильне виконання чинних нормативно-правових 

документів щодо організації харчування у закладах загальної середньої освіти, 

зокрема:  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021р. № 305 «Про затвердження 

норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» та інших. 
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2.5. Довести наказ до відома усіх учасників освітнього процесу закладу 

загальної середньої освіти. 

3. Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради: 

3.1. Забезпечити нагляд за організацією харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти  відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. Розмістити інформацію про електронну  програму «Контроль 

шкільного харчування» у закладах загальної середньої освіти Івано-

Франківської міської ради з використанням технології блокчейн (blockchain) на 

офіційному сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради.  

4. Головному бухгалтеру ЦБ Департаменту освіти та науки  (Л.Харенко):  

4.1.  Призначити відповідальну особу з питань підготовки та узагальнення  

звітних матеріалів згідно з даними електронної програми «Контроль шкільного 

харчування». 

4.2.  Проводити аналіз ефективності використання коштів із бюджету 

 Івано-Франківської міської територіальної громади для організації гарячого 

харчування здобувачів освіти (щоміяця). 

5. Покласти на керівників закладів загальної середньої освіти Івано-

Франківської міської ради персональну відповідальність за виконання вимог 

чинних нормативно-правових документів щодо організації харчування учнів. 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з організаційних 

питань, змісту освіти та інновацій Наталію Микулу. 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор  МАКСИМЧУК 

 

 

 

 

 

 
С.Бойчук 

53-56-66 
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