
 

 

 

 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

02.12.2021                                       Краснокутськ                                            № 249 

 

 

Про організацію та проведення  

заходу «Яблуко Миру – яблуко смаку»  

 

 

З метою забезпеченню здобувачів освіти додатковими вітамінами та з 

нагоди відзначення Всесвітнього дня дитини, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

                               

1. Затвердити Програма заходу «Яблуко Миру – яблуко смаку» до 

Всесвітнього дня дитини (додаток 1). 

2. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

Краснокутської селищної ради: 

2.1. Організувати та провести у закладах освіти захід «Яблуко Миру – 

яблуко смаку» з нагоди Всесвітнього дня дитини. 

03.12.2021 

2.2. Отримати та видати яблука здобувачам освіти. 

До 07.12.2021 

2.3. Надати до централізованої бухгалтерії відділу освіти підтвердні 

документи - списки здобувачів освіти, які отримали яблука. 

До 10.12.2021 

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Краснокутської селищної ради Тамарі ТРОЦЬКІЙ: 

3.1. Забезпечити фінансування проведення заходу в межах затверджених 

лімітів. 

3.1. Придбати здобувачам освіти фрукти - яблука. 

До 03.12.2021 

3.2. Оформити видачу та списання яблук відповідно до чинного 

законодавства України.  

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти                       Тетяна КРАЛЯ 



           

 

Візи: 

 

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу (розробник) 

  

А. ЗАМУРЕЙ 

 

 

 

 
З наказом від 02.12.2021 № 249 ознайомлені: 

 

_____________ Тамара ТРОЦЬКА 

_______________ Наталія МОМОТ 

_______________ Ольга ЖЕЛНОВА  

_______________ Катерина ПРОВОТОРОВА  

_______________ Юрій ПЕДАН  
_______________ Зоряна КАЗАКОВА  

_______________ Людмила ЦОВМА    

_______________ Світлана МОСКАЛЕНКО  

_______________ Ірина ІВАНІЯ  

_______________ Віктор ІМЕНИННИК  

_______________ Альона  ЖЕЛНОВАЧ  

_______________ Олександра БОГОДУЩЕНКО  

_______________ Надія ШАТОХІНА  

_______________ Валентина БОРИСЕНКО  

_______________ Тамара КУРИЛО  

_______________ Лариса ПАНЧІШНА  
_______________ Лілія ТЕРТИЩЕВА  

_______________ Ніна БОЧАРОВА  

_______________ Ніна ГРИШКО  

_______________ Ольга ОДІНОКОВА  

_______________ Наталія РУДЬ  

_______________ Оксана ДЯТЛО  

_______________ Тамара БАСТРИЧ  

_______________ Наталія МАСЛІЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток до наказу 

відділу освіти від 

02.12.2021 №249  

 

Програма заходу  

«Яблуко Миру – яблуко смаку» до Всесвітнього дня дитини    

 

План заходів 

Захід «Яблуко Миру – яблуко смаку» до Всесвітнього дня дитини  - це 

захід по забезпеченню здобувачів освіти додатковими вітамінами у період 

2021-2022 років. Харчування відіграє серйозну роль в питанні повноцінного 

розвитку і зростання здобувачів освіти. Воно не тільки сприяє загальному 

зміцненню організму дітей, але також може впливати на їхню працездатність і 

успішність. Достатня кількість поживних речовин і правильна культура 

споживання їжі не лише вберігають дитину від численних хвороб, а й роблять її 

бадьорішою і уважнішою. 

Мета – Раціональний режим харчування здобувачів освіти сприяє 

зміцненню імунітету дитячого організму, нормальному росту та розвитку 

дитини. У період, коли у дітей загострюється авітаміноз, дуже важливо 

підтримати дитячий організм додатковими вітамінами. Своєчасна і регулярна 

вітамінізація позитивно впливає на імунітет дитини, підвищує опірність 

інфекціям, оптимізує фізичний розвиток, покращує нервово-психічну 

діяльність, стимулює пізнавальні процеси, мислення дитини та її здатність до 

навчання. 

 Завдання заходу:  

 Раціональне харчування дітей має повністю забезпечувати дитячий 

зростаючий організм необхідною енергією для того, щоб у них 

спостерігалася гарна рухова, розумова і психічна активність; 

 харчування здобувачів освіти має бути раціональним, збалансованим і 

містити всі необхідні вітаміни і мікроелементи. 

Сфера проведення заходу – заклади дошкільної та загальної середньої 

освіти Краснокутської селищної ради. 

Час проведення заходу – 2021/2022 навчальний рік. 

Організатор – відділ освіти Краснокутської селищної ради. 

Форма проведення заходу  

В рамках проведення заходу, спрямованої на підвищення вітамінізації в 

раціоні дітей, планується проведення таких робіт:  

1. Закупівля яблук за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.  

2. Передача яблук у заклади дошкільної та загальної середньої освіти 

Краснокутської селищної ради, які попередньо закуплені відділом освіти 

Краснокутської селищної ради (протягом всього часу проведення заходу).  

3. Ведення обліку у відповідній формі прийому та видачі яблук. 

Фінансування заходу 

          Захід «Яблуко Миру – яблуко смаку» до Всесвітнього дня дитини   

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 


