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Про заходи щодо покращення 
організації харчування дітей в 
навчальних закладах району

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», відповідно до ст.ст. 17, 20 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 5 Закону 

України «Про охорону дитинства», на виконання листа Департаменту освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 13.11.2017 №3009- 

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 навчальних закладів району:

3.1. Розробити відповідні заходи та забезпечити виконання розроблених 

заходів.

№ о̂£-н



3.2. Посилити особистий контроль за організацією харчування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста

В. Сопронюк. 
В. Кравчук 
Р. Шелепнюк 
Л. Карчевська 
Б. Колоднюк 
Р. Янкова 
М. Лисюк 
В. Миронов 

_ С. Балабей 
_ Т. Кухар 
_ В. Хом’як 
_  Г. Кравець 
_ С. Дручик 

В. Яцков 
_ О. Лисюк 
ГТ. Ткачук 
_ Т. Вітрук 
_ Р. Демчук

_ А. Шаповал 
_Л. Межирецька 
_Н. Максимчук 
_Т. Козачук 
_Т. Гудзь 
І. Горда 
Г. Юрчук 
В. Ящук 

_Н. Чумак

І. Довгалюк 
Г. Ігнашина 
Л. Богуцька 
М. Отачук 

_ Р. Шарко 
Н. Дарчик 
В. Філінюк 
М. ІІІахраюк 

_ Г. Сліворська 
Л. Поліщук 
О. Бойко 
Н. Сачук 

_  Л. Гримак 
_  Л. Шумовська 
_  С. Сидорчук
_М. Довгомуд

Б. Годованюк 
Н. Колосінська 
Н. Васильчук 

В. Корнійчук 
_ 0 .  Поліщук 
_С.Бондарчук 
_Л. Мачульська 
Н. Бродюк 
Т. Ковальчук 

_Л. Андрійченко 
О. Закліцька 
Н. Антонюк 
Н. Байталоха



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

та харчових отруєнь у навчально-виховних закладах Ізяславського району

№ Зміст Термін Виконавець

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

До 15 грудня Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники навчальних закладів

2. 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.

Постійно Навчальні заклади

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

Постійно Навчальні заклади



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

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 
харчових продуктів та 
продовольчої сировини лише 
при наявності документів, що 
підтверджують їх якість, 
відповідно до Закону України 
“Про безпечність та якість 
харчових продуктів”

Постійно Працівники продовольчого 
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

8. Забезпечити безкоштовне 
гаряче харчування усіх учнів та 
дітей пільгових категорій

Постійно Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники закладів

9. Заслуховувати питання 
організації харчування дітей та 
підлітків у навчально-виховних 
закладах, у тому числі 
адекватності раціонів 
харчування фізіологічним 
потребам дітей, на семінарах та 
нарадах з відповідальними по 
харчування та кухарями, з 
керівниками навчальних 
закладів; на нарадах та 
педагогічних радах, 
батьківських зборах в 
навчальних закладах

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники закладів

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

Щорічно 

до 25 травня 

до 25 серпня

Відділ освіти, молоді та спорту
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роботи в оздоровчий період, у 
новому навчальному році

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- 
епідеміологічної служби

Щорічно 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




