
УКРАЇНА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
ГОЛОВИ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

від «18» квітня 2016 р. м.Мукачево № // 

Про створення комісії з вивчення стану 
організації харчування дітей та роботи 
закладів освіти (ДНЗ та ЗОШ) району 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови КМУ «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку» від 22.11.2004 р. №1591, «Інструкції з організації харчування в 
дошкільних навчальних закладах» затвердженої наказом МОЗ України та 
Міністерством освіти і науки України від 17.04.2006 р. №298/227, «Порядок 
організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах» 
затвердженої наказом МОЗ України та Міністерством освіти і науки України 
від 01.06.2005 р. №242/329, враховуючи численні зауваження населення району 
та зауваження, рекомендації депутатів висловлені на президії, постійних 
депутатських комісіях та сесіях районної ради щодо питання організації 
харчування та роботи закладів освіти (ДНЗ та ЗОШ) Мукачівського району, та з 
метою перевірки раціонального використання бюджетних коштів для закупівлі 
продуктів харчування: 

1. Створити комісію з вивчення стану наявної ситуації з організації 
харчування дітей та діяльності в закладах освіти району. 

2. Затвердити: 
2.1. Склад комісії з вивчення стану організації харчування та діяльності в 
закладах освіти району (додаток 1). 
2.2. План роботи комісії (додаток 2). 

3. Залучати за згодою до роботи комісії відповідних голів сільських та 
селищних рад району в населених пунктах, де буде проводитись відповідна 
перевірка. 

4. Комісії підготувати довідку про роботу закладів освіти району та 
надати висновки і рекомендації для їх розгляду на черговій сесії районної ради 
та відповідних сільських, селищних радах. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Голова районної ради І.Михайло 



Додаток 1 
затверджено розпорядженням 
від «18» квітня 2016 р. № / / 

СКЛАД 
комісії з вивчення стану наявної організації роботи та харчування дітей 

в закладах освіти району 

Голова комісії Товт Маргарета Олексіївна 

Члени комісії: Антоник Михайло Антонович; 
Богів Олександр Ярославович; 
Дешко Павло Іванович; 
Плеша Василь Васильович; 
Микуланинець Марія Іллівна; 
Мучичка Іван Йосипович. 

Додаток 2 
затверджено розпорядженням 
від «18» квітня 2016 р. № 

ПЛАН 
роботи комісії з вивчення стану наявної організації харчування дітей 

в закладах освіти району 

1. Здійснити перевірку: 
- стану організації харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах району протягом сІчня-квітня 2016 року; 
- виконання норм харчування та якість надання послуг із харчування; 
- дотримання примірного двотижневого меню, картотеки страв, рецептури, та 
режиму видачі страв; 
- закупівлі продуктів харчування, контролю за їх якістю (наявність сертифікатів 
якості); 
- узгодження закупівельних цін з діючим моніторингом цін в районі; 
- використання бюджетних коштів на продукти харчування; 
- вибору постачальників харчових продуктів. 


