
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 11 грудня 2019 року            № 233-од 

 

Про організацію безпечного та якісного 

харчування дітей і учнів у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти 

Підволочиської селищної ради 

 
 

      Відповідно до статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністра-

ції”, законів України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”, відповідно до доручень Прем’єр-міністра України 

від 25 жовтня 2019 року № 37580/0/7-19 і від 11 листопада 2019 року № 

39919/01-19 за результатами селекторних нарад,  розпорядження голови Тер-

нопільської обласної державної адміністрації від 18 листопада 2019 року № 

730-од «Про регіональний план заходів щодо організації харчування дітей у  

Закладах дошкільної та загальної середньої освіти», спільного наказу 

управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 09.12.2019 року № 286 – од та Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 09. 12. 2019 року № 

146-од «Про організацію безпечного та якісного харчування дітей та учнів у 

закладах освіти області», з метою створення належних умов для організації 

безпечного та якісного харчування дітей та учнів у закладах освіти 

Підволочиської селищної ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити план заходів щодо організації харчування дітей у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти, що додається. 

2.Структурним підрозділам відділу освіти та керівникам закладів освіти: 

1) у встановленому порядку здійснювати реалізацію даного плану та дій 

дотримуватись вимог безпечності харчування та запобігання випадків 

харчових отруєнь в закладах освіти; 



2)вжити додаткових заходів щодо організації та проведення навчання 

персоналу, який задіяний в організації харчування дітей, з метою запобігання 

випадкам харчових отруєнь у закладах; 

3)посилити контроль щодо складання тендерної документації для закупівлі 

харчових продуктів та надання послуг стосовно харчування дітей з 

урахуванням обов’язкової вимоги щодо наявності експлуатаційного дозволу 

або державної реєстрації потужності з виробництва та/або обігу харчових 

продуктів у постачальників. 

3.Керівникам закладів освіти про проведену роботу інформувати відділ 

освіти щокварталу до 15 числа останнього місяця звітного періоду. 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Світлана Кульбаба 

 

Юрисконсульт     Ірена Витвицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом відділу освіти  

від 11.12.2019 № 233-од 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо організації харчування дітей у закладах  

дошкільної та загальної середньої освіти 

освіти 

№ 

н/п 

Заходи Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1. Провести навчання персоналу, який задіяний в організації хар-

чування дітей 

Відділ освіти, керівники 

закладів освіти 

Грудень 2019 

року 

 

2.  

Здійснювати контроль за створенням належних умов організа-

ції харчування дітей, учнів, вихованців із додержанням вимог 

санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів осві-

ти 
 

Відділ освіти, керівники 

закладів освіти 

Постійно 

3.  

Забезпечити складання тендерної документації для закупівлі 

харчових продуктів та надання послуг із харчування дітей з 

урахуванням обов’язкової вимоги щодо наявності експлуата-

ційного дозволу або державної реєстрації потужності з вироб-

ництва та/або обігу харчових продуктів 
 

Відділ освіти Під час 

здійснення 

закупівель, за 

потреби 

4. Провести навчання керівників закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти та відповідальних за організацію харчування 

Відділ освіти Грудень 2019 

року 



у закладах освіти щодо принципів системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

 

5.  

Забезпечувати постійний контроль за організацією харчуван-

ня, у тому числі за умовами та строками зберігання продуктів 

харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, 

дотриманням норм харчування 
 

Відділ освіти, керівники 

закладів освіти 

Постійно 

6. Забезпечити належне виконання чинних програм з організації 

харчування дітей та учнів у закладах освіти 

 

 

Відділ освіти У межах дії 

програми 

7. Забезпечити контроль за санітарно-гігієнічним станом харчо-

блоків закладів освіти та організацією харчування учнів 

Відділ освіти, керівники 

закладів освіти 

Постійно 

8. Провести оцінку фактичного стану матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти 

Відділ освіти, керівники 

закладів освіти 

Грудень 2019 

року 

9. Забезпечити дотримання закладами освіти санітарних норм та 

правил (особливу увагу звернути на стан водопровідних та кана-

лізаційних систем, організацію харчування та здійснення заходів 

щодо своєчасної та ефективної профілактики інфекційних зах-

ворювань і харчових отруєнь) 

Керівники закладів освіти Протягом 2019-

2020 років 

10. Забезпечити безперебійне постачання якісних та безпечних 

продуктів і продовольчої сировини до закладів освіти 

Відділ освіти, керівники 

закладів освіти 

Протягом 2019-

2020 років 

11. Створити умови для належного харчування дітей відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 

Відділ освіти, керівники 

закладів загальної середньої та 

Протягом 2019-

2020 років 



року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах» (із змінами) та спільного наказу Міні-

стерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і на-

уки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвер-

дження Порядку організації харчування дітей в навчальних та 

оздоровчих закладах» 

дошкільної освіти 

12. Здійснити підбір та підготовку кваліфікованого персоналу для 

харчоблоків із досвідом роботи в закладах освіти 

Керівники закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти 

Протягом 2019-

2020 років 

13. Укомплектувати заклади освіти кваліфікованими педагогічними, 

медичними працівниками та недопущення до роботи працівни-

ків, які не пройшли обов’язкових медичних оглядів. 

Керівники закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти 

Протягом 2019-

2020 років 

14. Забезпечити контроль за проведенням освітнього процесу,оздо-

ровчої кампанії, організацією належного медичного обслугову-

вання, повноцінного збалансованого харчування в закладах ос-

віти 

Відділ освіти, керівники 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти 

Протягом 2019-

2020 років 

15. Провести роботу щодо гігієнічного виховання дітей, дотримання 

правил особистої гігієни, популяризації здорового способу жит-

тя 

Керівники закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти 

Протягом 2019-

2020 років 

16. Здійснювати моніторинг якості харчування (анкетування учнів 

та батьків) для урахування у роботі 

Відділ освіти, керівники 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти 

Щокварталу 

17. Організувати через засоби масової інформації постійне інфор-

мування  про реалізацію заходів з профілактики гострих 

кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь 

Відділ освіти, керівники 

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти 

Протягом 2019-

2020 років 

18. Проводити вивчення стану впровадження системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР) та харчоблоках закладів освіти 

Відділ освіти, територіальні 

органи Держпродспоживслуж-

би (за спільною згодою) 

Щокварталу 

 


