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Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району

ДЗ «Сквирською райСЕС» МОЗ України перевірялось питання виконання загальноосвітніми
навчальними закладами району натуральних норм харчування учнів. У результаті перевірки
встановлено, що по окремим продуктам норми харчування у 2012 році не виконуються, йдеться також
про великий розрив між нормою та фактичним використанням продуктів в окремих закладах.
З метою виконання пропозицій, викладених у листі ДЗ «Сквирської райСЕС» МОЗ України від
19.04.2012 року № 01/04-03-811, просимо Вас вжити заходів щодо виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах», в якій вказано норму продукту на дитину різного віку, а розрахунки проведено,
виходячи із того, скільки жирів, вуглеводів та білків повинна отримати дитина в день при одноразовому
харчуванні.
Просимо також бути об’єктивними та керуватись даними кухарів про фактично використані
протягом місяця продукти. З метою недопущення помилок у розрахунках, нагадуємо ще раз про те, як
правильно їх вести.
Зазвичай розрахунки проводить медична сестра, яка спілкується з кухарем та бере у неї дані про
фактичне використання продуктів за місяць (норма на одного учня по кожному продукту закладена у
постанові).
Виходячи із кількості дітоднів, необхідно й проводити розрахунки.
Наприклад:
- дітодні: 1-4 класи у місяць: 621 дітодень (додати кількість дітей, які харчувалися протягом місяця),
- у графі норма вказувати дані по кожному продукту, записувати у грамах, наприклад:
хліб (60 г Х 621 (дітодні 1-4 класи)= 37260 г – це норма споживання хліба для дитини 1-4 класів,
У кухаря потрібно дізнатись про фактичне використання (по накладним, те, що було завезено і
використано), наприклад кухар дав Вам цифру: 39100 г.
Для того, щоб розрахувати, на скільки % виконується норма, потрібно 3910000 : 37260 = 104,9 %
%.
Такі ж розрахунки провестися по всіх продуктах.
№ Найменування
Не пільгові категорії: дітоднів – 621
п/п продуктів
Норма (1-4 класи)
Фактично
%
виконання
норми
Хліб
60 г Х 621=37260 г
39100 г
104,9 %
Якщо у закладі харчуються інші діти, зокрема пільгових категорій, потрібно так само проводити
розрахунки, враховуючи їхній вік, норми (для старших дітей норми інші) та те, окремо чи разом із
іншими дітьми вони харчуються.
СЕС звертає увагу на збалансоване харчування, а це означає, що не може бути використання
одного продукту на 300%, а іншого на 0 %. Незбалансоване харчування дітям лише шкодить.
Враховуючи те, що кошти на харчування однієї дитини не збільшаться, просимо виважено
підійти до того, щоб норми виконувались рівномірно, питання забезпечення продуктами узгоджувати з
постачальником.
Інформації про виконання норм харчування у закладах повинні зберігатись в окремій папці протягом 5
років.
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