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Закони України 
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№142-V 

Про дитяче харчування     

від 23.12.1997 

№ 771/97-ВР 

Про безпечність та якість харчових продуктів  

Кабінет Міністрів України 

Постанови 

 

Міністерство освіти і науки України  

Накази 

  

 

 

від 02.02.2011 

№116 

Про затвердження Порядку надання послуг з 
харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану 
вартість  

від 22.11.2004 

№ 1591 

Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах 

від 26.08.2002 

№1243 

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів  

від 15.08.2006  

№620/563 

Щодо невідкладних заходів з організації 

харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних 
закладах  

від 17.04.2006№298/227 Про затвердження Інструкції з організації 
харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах  

від 01.06.2005 

№ 242/329 

Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих 
закладах  
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      Закон України «Про охорону дитинства» 

 ·       Постанова КМУ від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Із змінами і доповненнями) 

 Додаток 6. НОРМИ харчування в оздоровчих закладах для учнів (вихованців) 

навчальних закладів 

 Додаток 7. НОРМИ харчування у загальноосвітніх навчальних закладах для 

одноразового харчування учнів 

 Додаток 8.  НОРМИ заміни продуктів за енергоцінністю 

 ·    Наказ МОНУ і МОЗУ № 242/329 від 01.06.2005 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» 

 ·    Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 15.06.2005 року за № 661/10941, 

 ·    Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

 ·      Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 

5.5.2.008-01, п. 10. «Організація харчування» 

 ·  Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах (Наказ Міністерства економіки України від 1 серпня 2006 р. 

№ 265, останнi змiни: наказ Мiнiстерства економiки України вiд 27.06.2008 № 236) 

 ·    Наказ Міністерства економіки України від 27.06.2008 року № 236 «Про внесення 

змін у додаток 21 до розділу 9 Методичних рекомендацій з організації харчування 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

 ·   Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженою спільним наказом Міністерств освіти і науки та охорони здоров’я 

України від 17.04.2006 року №298/227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


