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Про підсумки обласного огляду -  
конкурсу на кращу організацію 
роботи харчоблоків у закладах 
загальної середньої освіти області

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
05.02.2019 № 50 «Про проведення обласного огляду -  конкурсу на краще 
організацію роботи харчоблоків у закладах загальної середньої освіти області» з
26.03.2019 по 26.04.2019 проведено обласний етап зазначеного конкурсу.

Місцевими органами управління освітою райдержадміністрацій. міських
рад, об’єднаних територіальних громад на обласний етап огляду-конкурсу подано 
матеріали 21-го закладу загальної середньої освіти області, переможців місцевих 
етапів: опорного закладу Тернавський НВК Герцаївського району, Вікнянського 
опорного ЗЗСО І-Ill ст. Вікнянської ОТГ. Баламутівського ЗЗСО І-1І1 ст. 
Юрковецької ОТГ, Вартиковецького ЗЗСО 1-111 ст. Кельменецького району, 
Черешенського ЗЗСО 1-111 ст. Вижницького ОТГ. Селищанського НВК 
Сокирянського району, Петричанського НВК Г'либоцького району, опорного 
закладу Мигівський НВК Вижницького району, Чернівецького ЗЗСО № 24 їм. 
О.Кобилянської Чернівецької міської ради, Грозинецького НВК Хотинського 
району, Новодністровського ЗЗСО І ст. Новодністровської міської ради. 
Киселицького ЗЗСО 1-111 ст. Путильського району, Черепковецького ЗЗСО 1-111 ст. 
Глибоцької ОТГ, Ванчиківецького ЗЗСО 1-ІII ст. Новоселицького району. 
Товтрівського ЗЗСО 1-111 ст. Заставнівського району, Сокирянського ЗЗСО 1-111 ст.
№ 1 Сокирянської ОТГ, Валякузьминського ЗЗСО 1-І І ст. Волоківської ОТГ, 
Сторожиненької районної гімназії Сторожинецької ОТГ, Острицького ЗЗСО І-ІІІ 
ст. Магалянської ОТГ. 1 Іижньостановецького ЗЗСО І-ІІІ ст. Кіцманського району, 
Тереблечанського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 Тереблечанської ОТГ.

Журі розглянуло матеріали переможців районних та міських етапів та 
відібрало 1 1 кращих для участі в очному турі огляде конкурсе на краще 
організацію роботи харчоблоків у закладах загальної середньої освіти області.

Аналіз наданих матеріалів показав, що учасники відповідально поставилися 
до підготовки та оформлення конкурсних матеріалів, творчо підійшли до 
оформлення візитних карток закладів, представили матеріали, що характеризують 
систему роботи адміністрацій закладів з питань організації харчування, 
виховання культури споживання їжі, роботу експериментальних майданчиків та



гуртків.
Проведення конкурсу активізувало роботу закладів освіти області, 

спрямовану на покращення матеріально-технічної бази закладів, вдосконалення 
організації харчування учнів,

Враховуючи те, що учасниками обласного огляду-конкурсу стали заклади 
освіти 8-ми об'єднаних територіальних громад, та з метою підтримки реформи 
децентралізації в освіті, рішенням журі було встановлено дві номінації: 
«П ерем ож ц і серед заклад ів  загально ї середньої осв іти  орган ів  упр авл іння  о св іто ю  
районних державних адміністрацій, міських рад» га «Переможці серед закладів 
загальної середньої освіти органів управління освітою об'єднаних територіальних
громад ооласті».

За результатами очного туру конкурсу-огляду та надісланих 
презентаційних матеріалів комісією визнано, що найкраще налагоджено систему 
роботи щодо організації якісного та повноцінного харчування учнів, допомої и 
соціально незахищеним категоріям дітей, дотримання режиму та санітарного 
стану їдалень, збереження продуктів харчування та роботи технологічного 
обладнання в наступних закладах освіти: Петричанському НВК Глибоцького. 
Селищанському НВК Сокирянського, опорному закладі Тернавському НВК 
Г'ерцаївського, опорному закладі Мигівський НВК Вижницького. 
Вартиковецькому ЗЗСО І-1ІІ ст. Кельменецького, Ванчиківецькому ЗЗСО І-І1І ст 
Новоселицького, Киселицькому ЗЗСО І-ІІІ ст. Путильського районів. 
Чернівецькому ЗЗСО № 24 ім. О.Кобилянської Чернівецької міської ради. 
Вікнянському опорному ЗЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської, Черешенському ЗЗСО І-ІІІ ст. 
Вижницької, Баламутівському ЗЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької об'єднаних 
територіальних громад.

Слід відзначити, що у Петричанському НВК Глибоцького району, 
Селищанському НВК Сокирянського району. Вікнянському ЗЗСО І-ІІІ ст 
Вікнянської ОТГ, Чернівецькому ЗЗСО № 24 ім. О.Кобилянської Чернівецької 
міської ради увага приділяється і викладанню курсу «Основи здоров'я». Також в 
цих закладах запроваджено навчально-дослідницький проект «Продукти 
харчування. Харчові добавки Е - числа» та здійснюється постійний моніторинг 
стану здоров'я учнів.

Цікаво організовано роботу з батьками щодо здорового харчування у 
опорних закладах Тернавському НВК Герцаївського, Мипвському НВК 
Вижницького районів, реалізуються проекти «Бути здоровим -  це добре» у 
Вартиковецькому ЗЗСО І-ІІІ ст. Кельменецького району, «Абетка харчування» 
для учнів 3-4 класів у Черешенському ЗЗСО І-ІІІ ст. Вижницького району. 
Заслуговує відзначення робота щодо ведення документації з організації 
харчування у Баламутівському ЗЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької ОТГ. Киселицькому 
ЗЗСО І-ІІІ ст. Путильського району. Ванчиківецькому ЗЗСО І-ІІІ 
ст. Новоселицького району.

Враховуючи вищезазначене, та відповідно до протоколу №1 від 10.05.2019 
засідання журі обласного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи 
харчоблоків у закладах загальної середньої освіти області

НАКАЗУЮ:

І. Визначити переможцями в обласному огляді - конкурсі на кращу 
організацію роботи харчоблоків серед закладів загальної середньої освіти 
наступні колективи:



місце 
місце 

- місце

1.1. У номінації «Заклади загальної середньої освіти органів управління 
освітою райдержадміністрацій, міських рад»:

І -  місце Петричанський НВК Глибоцького району;
Селищанський НВК Сокирянського району; 
опорний заклад Тернавський НВК Герцаївського району; 
опорний заклад Мигівський НВК Вижницького району; 
Вартиковецький ЗЗСО 1-І 11 ст. Кельменецького району;

III - м ісц е  В ян ч и к ів е ц ьки й  ЗЗСО І-ІІІ ст Н п ь о с є п и і ік іс о го  району;
Киселицький ЗЗСО І-ІІІ ст. Путильського району; 
Чернівецький ЗЗСО № 24 ім. О.Кобилянської Чернівецької 
міської ради.

1.2. У номінації «Заклади загальної середньої освіти органів управління 
освітою об'єднаних територіальних громад»:

I -  місце Вікнянський опорний ЗЗСО І-ІІІ ст. Вікнянської ОТІ
II -  місце Черешенський ЗЗСО І-ІІІ ст. Вижницької ОТГ
III - місце Баламутівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької 04Т

2. Нагородити переможців конкурсу, визначених в п.1 цього наказу, 
грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

3. Керівникам місцевих органів управління освітою Глибоцької 
(Барарюк В.І), Сокирянської (Рябко Г.І.), Герцаївської (Магас О.М.), 
Вижницької (Андрич М.Г.), Кельменецької (Мартишок Л.І.), Новоселицької 
(Руснак А.І ), Путильської (Горбан С.В.) райдержадміністрацій. Чернівецької 
міської ради ( в.о. Вітковська Н.П.), Вікнянської (Кривохижа Л.І.). Вижницької 
(Заяць А.Л.). Юрковецької (Котик Я.І.) об'єднаних територіальних громад 
розглянути питання щодо матеріального заохочення відповідальних осіб за 
організацію харчування в закладах освіти -  переможців обласного конкурсу 
огляду, визначених п.І цього наказу.

4. Оголосити подяки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
адміністраціям закладів освіти - учасникам обласного етапу огляду-конкурсу за 
належну роботу щодо організації якісного та повноцінного харчування учнів, 
пропаганду здорового харчування, участь в огляді - конкурсі на кращу 
організацію роботи харчоблоків серед закладів загальної середньої освіти: 
Грозинецького НВК Хотинського району, Новодністровського ЗЗСО І ст. 
Новодністровської міської ради, Черепковецького ЗЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької ОТГ, 
Товтрівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Заставнівського району, Сокирянського ЗЗСО 
І-ІІІ ст. № 1 Сокирянської ОТГ, Валякузьминського ЗЗСО І-ІІ ст. Волоківської 
ОТГ. Сторожинецької районної гімназії Сторожиненької ОТГ. Острицького 
ЗЗСО І-ІІІ ст. Магаданської ОТГ, Нижньостановецького ЗЗСО І-ІІІ ст. 
Кіцманського району, Гереблечанського ЗЗСО І-ІІІ ст. № І Тереблечанської 
ОТГ.

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості освіти 
та координації господарської діяльності навчальних закладах області».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту начальника управління ресурсного забезпечення
Н. В. Пері ус.

О.ПАЛШЧУКДі і ректор Дена ртаменту


