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Про посилення контролю 
за організацією харчування учнів 
та профілактикою гострих кишкових 
інфекцій

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про охорону дитинства»; «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», керуючись постановою № 1591 “Про 
затвердження норм харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” (зі 
змінами, внесеними Кабінетом Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №353 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 
2004 р. №1591»); Порядком організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ та МоіНАУ від 01.06.2005 
року № 242/329; листом Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації від 21.03.2017 №708-41/2017, з метою покращення 
організації харчування та якості харчування дітей у навчально-виховних 
закладах району, запобігання виникненню спалахів гострих кишкових 
інфекційних хвороб та харчових отруєнь,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо покращення організації харчування дітей та 
додаткові заходи щодо запобігання спалахам гострих кишкових 
інфекційних хвороб та харчових отруєнь у навчально-виховних закладах 
району (додаються).

2. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Крюковій Л.В. 
тримати на постійному контролі стан організації харчування в 
загальноосвітніх навчальних закладах району.

3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Розробити відповідні заходи та забезпечити виконання розроблених 

заходів.
3.2. Посилити контроль за роботою харчоблоків, організацією 

харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних вимог, веденням документації по організації 
харчування, веденням обліку продуктів, їх зберіганням та видачею 
для приготування їжі.



3.3. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових 
документів щодо організації харчування учнів; здійснювати 
харчування дітей відповідно до норм харчування, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591.

3.4. Про всі випадки шлунково-кишкових захворювань дітей своєчасно 
інформувати відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської 
райдержадміністрації.

4 . Товарознавцю служби фінансово-господарського обслуговування 
Лясковській Л.Д., техніку-технологу з технології харчування Поварчук 
Г.П., водію Тітаренко В.І. забезпечити безперебійне постачання якісних та
безпечних харчових продуктів та продовольчої сировини до закладів
ОСВІТИ.
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ДОДАТОК 
наказ від 05.10.2018 
№ 192-н

Заходи
щодо поліпшення організації харчування дітей та додаткові заходи 
щодо запобігання спалахам гострих кишкових інфекційних хвороб 

та харчових отруєнь у закладах освіти Ізяславського району

№ Зміст

1. Розробити заходи та 
забезпечити контроль ЇХ 
виконання щодо поліпшення 
організації харчування дітей та 
створення матеріально- 
технічної бази харчоблоків, 
їдалень, буфетів (своєчасне 
проведення ремонтних робіт, 
забезпечення їх гарячою та 
холодною проточною водою, 
достатньою кількістю 
технологічного та холодильного 
обладнання, кухонного та 
столового посуду, миючих і 
дезінфікуючих засобів, 
інвентарю тощо) у навчально- 
виховних закладах району

Посилити відповідальність 
керівників закладів за 
організацію харчування дітей та 
підлітків, створення необхідної 
матеріально-технічної бази 
харчоблоків. Забезпечити 
неухильне дотримання 
нормативно-правових 
документів щодо організації 
харчування у дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних 
закладах. Призначити особу, 
відповідальну за організацію 
харчування дітей.

Термін

До 19 жовтня

Виконавець

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники закладів освіти

Забезпечити належний 
санітарно-технічний стан мереж 
водопостачання та 
каналізування дитячих та 
підліткових закладів, у т.ч. 
харчоблоків

Постійно Заклади освіти

Постійно Заклади освіти



4. Складати графіки і маршрути 
постачання харчових продуктів 
та продовольчої сировини до 
відділу освіти, молоді та спорту 
та до загальноосвітніх 
навчальних закладів

При укладанні 
договорів на 
обслуговування

Керівники закладів, суб’єкти 
підприємницької діяльності, 
відділ освіти, молоді та спорту

і
5. Забезпечити дотримання 

термінів реалізації, відповідного 
температурного режиму, 
товарного сусідства харчових 
продуктів та сировини під час 
зберігання та транспортування

Постійно Керівники закладів, працівники 
продовольчого складу служби 
фінансово-господарського 
обслуговування відділу освіти, 
молоді та спорту

6. Здійснювати постачання Постійно Працівники продовольчого
харчових продуктів та 
продовольчої сировини лише 
при наявності документів, що 
підтверджують їх якість, 
відповідно до Закону України 
“Про безпечність та якість 
харчових продуктів”

складу служби фінансово- 
господарського обслуговування 
відділу освіти, молоді та спорту 
суб’єкти підприємницької 
діяльності

7. Забезпечити повноцінне, 
безпечне і якісне харчування 
дітей відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
22.11.04 №1591

Постійно Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники закладів і

8. Забезпечити безкоштовне = Постійно Відділ освіти, молоді та спорту, ;
гаряче харчування усіх учнів та 
дітей пільгових категорій

керівники закладів
1

9. Заслуховувати питання 
організації харчування дітей та : 
підлітків у навчально-виховних 
закладах, у тому числі 
адекватності раціонів 
харчування фізіологічним 
потребам дітей, на семінарах та

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, ( 
керівники закладів |

нарадах з відповідальними по 
харчування та кухарями, з 
керівниками навчальних 
закладів; на нарадах та 
педагогічних радах, 
батьківських зборах в 
навчальних закладах

і

10. Проводити комплексне 
обстеження навчально- 
виховних закладів, у тому числі 
харчоблоків та їдалень,

Щорічно 

до 25 травня

Відділ освіти, молоді та спорту

забезпечити їх готовність до і до 25 серпня •



1:

і

роботи в оздоровчий період, у 
новому навчальному році 1...  .... іГ-

11. Розробляти та затверджувати 
перспективні меню для 
харчування дітей дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, асортимент шкільних 
буфетів відповідно до діючих 
санітарних норм та правил, 
погоджувати з установами 
державної санітарно- 'і 
епідеміологічної служби

Щорічно
1

Відділ освіти, молоді та спорту, | 
керівники закладів

12. Не допускати використання у 
харчуванні дітей організованих 
колективів продуктів, що 
містять синтетичні барвники, 
ароматизатори, підсолоджувані 
смаку, консерванти, кремові 
вироби, вершково-рослинні 
масла та масла з додаванням 
будь-якої іншої сировини

Постійно Керівники закладів

13. Забезпечити дотримання 
технології приготування їжі 
відповідно до затверджених 
рецептур та санітарно- 
протиепідемічних вимог

Постійно Особи, відповідальні за 
організацію харчування дітей та 
підлітків, керівники закладів

14. Забезпечити ведення 
документації по здійсненню 
контролю за якістю та 
безпечністю харчування в 
навчальних закладах

Постійно Особи, відповідальні за 
організацію харчування дітей та 
підлітків, керівники закладів

15. Забезпечити своєчасне 
проходження профмедоглядів 
працівниками дитячих 
дошкільних закладів, їдалень, 
буфетів навчальних закладів, а 
також осіб, зайнятих 
постачанням харчових 
продуктів

Постійно Керівники закладів

16. Проводити санітарно-освітню 
роботу серед учнів та батьків 
щодо здорового раціонального 
харчування дітей та 
профілактику кишкових 
інфекцій

Постійно Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники закладів




