
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 
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НАКАЗ 

 

06.10. 2021 р.                                        № 40  - ос 
   

Про посилення заходів щодо 

створення належних умов для 

безпечного харчування дітей 

у закладі дошкільної освіти 

 

 На виконання листа Офісу Президента України від 22.09.2021 року №43-

01/150, за результатами вивчення ситуації щодо масового отруєння дітей у 

Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 «Школа-дитячий 

садок», наказу  Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

від 05.10.2021 р. №485 Про посилення заходів щодо створення належних умов 

для безпечного харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Сестрі медичній старшій, завідувачу господарства: 

1.1. Посилити заходи щодо створення належних умов для безпечного 

харчування дітей, керуючись Законом України «Про основні принципи та 

вимоги безпечності та якості харчових продуктів», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021р. №305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 №871 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021 року №305», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженим наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234, листами 

Міністерства освіти і науки України і Міністерством охорони здоров’я 

України від 07.07.2021р. №1-9-347/26.04 199952-21 «Щодо окремих питань 

організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти». 

1.2. Забезпечити щоденний нагляд за станом організації харчування дітей. 

1.3. Здійснювати щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до 

дошкільного закладу, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і 

технології виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму в харчоблоці, фактичним виконанням меню за меню-розкладом. 



1.4. З метою запобігання випадків харчових отруєнь в ДНЗ, спланувати 

тематику навчальних семінарів, індивідуальних консультацій із учасниками 

освітнього процесу, персоналом, який задіяний в організації харчування. 

1.5. Систематично заслуховувати на засіданнях педагогічної ради, нарадах при 

завідувачу, батьківських зборах питання про стан організації харчування у 

закладі та завдання щодо його подальшого покращення. 

1.6. Здійснювати постійний контроль за додержанням дітьми правил особистої 

гігієни, санітарно-гігієнічним станом групових кімнат, харчоблоку, 

дотриманням режиму графіків харчування дітей. 

1.7. Своєчасно інформувати в письмовій формі Департамент освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради про випадки, які пов’язані з недоліками, 

порушеннями в організації харчування дітей. 

1.8. Впроваджувати постійно діючі процедури, засновані на принципах 

системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР), дотримуватись гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх 

стадіях їх виробництва та обігу. 

1.9. Забезпечити належну якість приготовлених страв згідно з затвердженими 

у Держпродспоживслужбі меню та асортиментом продукції.  

1.10. Дотримуватись умов та термінів зберігання харчових продуктів, 

температурного режиму готових страв, виданих дітям для споживання.  

1.11. Забезпечити умови для дотримання працівниками правил особистої 

гігієни – рукомийники, мило рідке, паперові рушники/електросушарки для 

рук, антисептичні засоби для рук, засоби індивідуального захисту тощо. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Завідувач ДНЗ № 2                                                                                  І.Мушак 

 

З наказом ознайомлені всі працівники: 

 

Лесів М.В. 

Косьмій О.М. 

Гриців І.В. 

Крихівська Г.М. 

Когуч В.В. 

Кавінська Н.А. 

Пасічняк Т.Я. 

Свачій Т.Р. 

Фунт С.В. 

Лавренчук Н.І. 

Кочинаш О.І. 

Мойсей Я.О. 

Буркун І.Є. 

Байдюк Г.Б. 

Дулик Л.М. 

Соколовська Л.І. 



Мах Л.Я. 

Нижник М.М. 

В.Носилевський      

Матієга О.М. 

Беркій В.А. 

Матієга Н.М. 

Гаргара М.М. 

 

 

 
 

 

 
 


