
 
 
 
Про стан здійснення в області заходів 
щодо безпечного харчування дітей у 
шкільних, дошкільних та оздоровчих 
навчальних закладах 

 
 

На підставі статей 6, 13, 22, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, враховуючи інформацію про стан здійснення в об-
ласті заходів щодо безпечного харчування дітей у шкільних, дошкільних та 
оздоровчих навчальних закладах (додається): 

1. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби у 
Хмельницькій області забезпечити: 

1) проведення заходів державного контролю (інспектування, аудити) за 
діяльністю харчоблоків закладів освіти, дитячих оздоровчих закладів щодо до-
тримання вимог законодавства про харчові продукти відповідно до щорічного 
плану державного контролю на 2020 рік; 

2) у рамках заходів державного контролю проведення відбору зразків 
харчових продуктів у харчоблоках закладів освіти для дослідження на показ-
ники безпеки та фізико-хімічні показники в уповноваженій державній лабора-
торії (Хмельницька регіональна державна лабораторія Держпродспожив-
служби); 

3) контроль за повнотою, якістю та виконанням примірних двотижневих 
меню під час здійснення планових та позапланових заходів державного 
нагляду (контролю); 

4) висвітлення на офіційному вебсайті Головного управління Держпрод-
споживслужби в області інформації про результати проведених відборів 
зразків харчових продуктів і досліджень на показники безпеки та система-
тичне інформування обласної державної адміністрації з цього питання. 

2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації забез-
печити: 

1) координацію діяльності щодо організації харчування в закладах освіти; 
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2) організацію, із залученням представників Головного управління Держ-
продспоживслужби в області, та участь у проведенні нарад, семінарів, навчань 
щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів 
та санітарно-епідемічного благополуччя населення; 

3) спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в області 
забезпечити виконання Регіонального плану основних організаційно-мето-
дичних заходів із забезпечення якісного, збалансованого та безпечного харчу-
вання дітей у закладах освіти, оздоровчих закладах Хмельницької області. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами: 

1) забезпечити: 
контроль за формуванням керівниками шкільних, дошкільних та оздо-

ровчих навчальних закладів примірних двотижневих меню та своєчасне по-
дання його на узгодження до структурних підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в області; 

внесення пропозицій щодо виділення коштів із фондів місцевих бюдже-
тів для забезпечення виконання норм харчування дітей шкільних, дошкільних 
та оздоровчих навчальних закладів відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 “Про затвердження норм 
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”; 

2) провести роботу з керівниками закладів дошкільної та загальної се-
редньої освіти області, у тому числі приватної форми власності, щодо: 

створення умов для належного харчування дітей відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 “Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоров-
лення та відпочинку” та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 
України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року 
№ 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей в нав-
чальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 червня 2005 року за № 661/10941; 

забезпечення контролю за здійсненням повноцінного, збалансованого та 
безпечного харчування в закладах освіти, дитячих оздоровчих закладах; 

безперебійного постачання якісних, безпечних перероблених та непере-
роблених харчових продуктів до закладів освіти та дитячих оздоровчих за-
кладів; 

забезпечення закладів освіти та дитячих оздоровчих закладів питною 
водою гарантованої якості; 

обов’язкового зазначення вимог законодавства про харчові продукти у 
тендерній документації для проведення закупівель харчових продуктів та 
надання послуг з харчування дітей; 

вжиття заходів щодо профілактики виникнення гострих кишкових 
інфекцій, харчових отруєнь у закладах освіти та дитячих оздоровчих закладах; 
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забезпечення контролю за здоров’ям кухарів, працівників харчоблоків та 
додержанням ними правил особистої гігієни; 

дотримання гігієнічних вимог до обладнання та інвентарю, з якими кон-
тактують харчові продукти; 

забезпечення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до 
постачання, безпеки, якості, умов зберігання продуктів харчування і продо-
вольчої сировини та технології приготування страв. 

4. Виконавцям розпорядження про результати проведеної роботи поін-
формувати Головне управління Держпродспоживслужби в області до 05 грудня 
2020 року для подальшого узагальнення та інформування обласної державної 
адміністрації до 25 грудня 2020 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


