
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

17.03.2020                                     Перечин                                  №28/01-07 

 

Про створення належних умов  

для безпечного харчування дітей  

у закладах освіти Перечинської ОТГ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України № 771 «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» (ст..20, 21); Закону України № 

2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин»; наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 №590 

«Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 
управління  безпечністю  харчових продуктів (НАССР)» , доручення 

Прем’єр-міністра України від 25 жовтня 2019 року № 37580/1-19, 

розпорядження голови облдержадміністрації від 11.11.2019 № 614 «Про 

регіональний план заходів щодо організації харчування дітей у закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти області» та з метою впровадження 

системи НАССР, створення належних умов для безпечного харчування дітей 

у закладах освіти, запобігання випадкам харчових отруєнь, зміцнення 
матеріально-технічної бази харчоблоків закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо організації харчування дітей у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти (додається). 
2. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

Перечинської ОТГ: 

2.1. Забезпечити виконання плану заходів. 



2.2. Створити робочу групу НАССР по розробці впровадження і 
підтримки процедури забезпечення безпеки, засновані на принципах НАССР. 

2.3. Затвердити функції робочої групи НАССР  у закладі освіти та 

робочий план з розподілом обов'язків між членами робочої групи. 

3. Робочій групі НАССР у закладі освіти: 
3.1. Розробити та впровадити в закладі освіти систему НАССР. 

3.2. Підготувати пакет офіційної документації згідно з вимогами 

щодо безпеки та якості продукції, розробити необхідні форми 
документування. 

3.3. Забезпечити надійне і достовірне функціонування системи 

НАССР і проводити регулярну роботу по впровадженню відповідних форм 

документування, яка підтверджує функціонування системи НАССР. 
3.4. Проводити аналіз безпеки і якості продукції, що готується в 

харчоблоці   закладу освіти, ефективності системи НАССР. 

3. Про проведену роботу інформувати відділ освіти, культури, сім’ї, 
молоді та спорту Перечинської міської ради щокварталу до 25 числа. 

4. Контроль за виконанням  цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                 Ольга Барзак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до наказу відділу ОКСМС 

Перечинської міської ради 

17.03.2020   № 28/01-07 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної  

та загальної середньої освіти Перечинської ОТГ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Здійснювати контроль за 

створенням належних умов 
організації харчування дітей, учнів, 

вихованців із додержанням вимог 

санітарно-гігієнічних правил та 
норм утримання закладів освіти 

Постійно 

Відділ ОКСМС 

Перечинської 

міської ради, 
керівники  

закладів освіти 

2 

Забезпечити складання тендерної 

документації для закупівлі харчових 

продуктів та надання послуг із 

харчування дітей з урахуванням 
обов’язкової вимоги щодо наявності 

експлуатаційного дозволу або 

державної реєстрації потужності з 

виробництва та/або обігу харчових 
продуктів у постачальників 

Під час 

здійснення 
закупівель 

(за 

потреби) 

Відділ ОКСМС 
Перечинської 

міської ради 

3 

Взяти участь у навчанні щодо 
принципів системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю 

у критичних точках (НАССР) 

Згідно 

графіку 

Відділ ОКСМС 

Перечинської 

міської ради, 

керівники  
закладів освіти 

4 

Забезпечувати постійний контроль за 

організацією харчування, у тому 

числі за умовами і строками 
зберігання продуктів харчування та їх 

реалізації, технологією приготування 

страв, дотримання норм харчування 

Постійно 

Відділ ОКСМС 
Перечинської 

міської ради, 

керівники  

закладів освіти 

5 

Вживати заходів щодо зменшення 

кількості випадків спалахів гострих 
кишкових інфекцій та харчових 

отруєнь 

Постійно 
Керівники  
закладів освіти 

6 

Забезпечувати контроль за санітарно-

гігієнічним станом харчоблоків 

закладів освіти 

Постійно 
Керівники  
закладів освіти 

 


