
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

20.11.2017                                          Дунаївці                                           № 439-н 

  

Про затвердження заходів 

щодо дотримання вимог 

чинного законодавства при 

організації харчування дітей у 

навчальних закладах 

 

З метою виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 

01.03.2017 року №31-1/2017-д, за підсумками розгляду на розширеному 

засіданні колегії облдержадміністрації питання «Про стан дотримання вимог 

чинного законодавства щодо організації харчування у загальноосвітніх 

навчальних закладах області» 28 лютого 2017 року, згідно листа 

Департаменту освіту і науки Хмельницької ОДА № 3009 –41/2017 від 

13.11.2017 та листа Головного управління Держпродспоживслужби 

Хмельницькій області від 10.11.2017 №22/06.03-03-04/2004 «Щодо 

виконання доручення» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Управлінню освіти, молоді та спорту (Гудзяк Л.Б.): 

1.1. Розробити та затвердити заходи на виконання листа Департаменту освіту 

і науки Хмельницької ОДА № 3009 –41/2017 від 13.11.2017 (Додаток 1) 

До 21.11.2017 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Спрямувати роботу на виконання заходів щодо дотримання вимог 

чинного законодавства при організації харчування дітей у навчальних 

закладах. 

Постійно 

2.2. Про проведену роботу щодо дотримання вимог чинного законодавства 

при організації харчування дітей у навчальних закладах та у разі 

неможливості виконання заходів інформувати управління освіти. 

Відповідно до встановлених термінів 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління                                В.Колісник  



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти,  

молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради 

від 20.11.2017 № 439-н  

В.Колісник  

 

Заходи 

щодо дотримання вимог чинного законодавства  

при організації харчування дітей у навчальних закладах 

 

1. Управлінню освіти молоді та спорту: 

1.1. Створити робочу групу та залучити до вивчення питання організації 

якісного харчування дітей спеціалістів Держпродспоживслужби. 

До 10.12.2017 

1.2. При проведенні тендерної процедури збільшити кількість кисло-

молочної продукції та акцентувати увагу, щодо постачання продуктів 

харчування спеціалізованим транспортом. 

До 01.02.2018 

1.3. Подати звернення до органів місцевого самоврядування щодо збільшення 

вартості харчування з метою виконання норм харчування зазначених у 

постанові КМУ № 1591 від 22.11.2004р. «Про затвердження норм харчування 

у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». 

До 17.11.2017 

1.4. Організувати проведення лабораторного контролю харчових продуктів, 

страв, змивів. 

Протягом року 

1.5. Забезпечити усі навчальні заклади мийними та дезінфікуючими 

засобами, дозволеними МОЗ України. 

Постійно 

1.6. При потребі забезпечити гарячі цехи харчоблоків витяжною механічною 

вентиляцією, технологічним та холодильним обладнанням, додатково 

встановити та замінити зношені мийні ванни на харчоблоках, зношений 

кухонний і соловий посуд та інвентар, оновити гігієнічне покриття 

розділових столів. 

Протягом року 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Взяти під особистий контроль складання щоденного меню, виходити з 

наявності продуктів згідно перспективного меню. 

Постійно 

2.2. Приймання продуктів харчування здійснювати за умови 

супроводжуючих документів, що засвідчують їх походження, безпечність та 

якість. 



Постійно 

2.3. Заборонити реалізацію кондитерських виробів з кремом, в складі яких є 

заборонені синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти, а також 

газовані питні напої,чіпси тощо. 

Постійно 

2.4. Посилити контроль за дотриманням термінів і умов зберігання 

продовольчих товарів з метою не допускання  їх прострочення. 

Постійно 

2.5. Заборонити приймати та використовувати для приготування страв 

заморожене куряче філе та четвертинки курячі. 

Постійно 

2.6. Дотримуватись товарного сусідства при зберіганні продуктів харчування 

та правил обробки і миття курячих яєць. 

Постійно 

2.7. Посилити контроль за своєчасним веденням та по встановленій формі 

журналів бракеражу сирої та готової продукції, журналу виконання норм 

харчування, журналу здоров’я, меню розкладки. 

Постійно  

2.8. Створити належні умови для дотримання правил особистої гігієни 

працівниками харчоблоків, а саме: наявність гарячої проточної води, 

умивальників для миття рук. 

Постійно 

2.9. Взяти під контроль  питання кадрового забезпечення харчоблоків. 

Постійно 

2.10. Здійснювати заходи, щодо проведення дератизаційних та 

дезінсекційних робіт по знищенню гризунів та комах (заключити відповідні 

договори). 

Постійно 


