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Відповідно ст.ст. 20, 21 Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-

ВР (зі змінами); наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, 

впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управлінні безпечністю харчових продуктів (НАССР) зі 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства №429 від 17.10.2015; з урахуванням листів Міністерства освіти 

і науки України від 05.09.2019 № 1/9-522 «Щодо порядку запровадження 

системи НАССР у закладах дошкільної освіти» та Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 05.11.2019 №3801-

05/45742-06 «Щодо закупівлі послуг з харчування»; відповідно до 

Регіонального плану щодо створення належних умов для безпечного 

харчування у закладах освіти області на 2021 рік, затвердженого першим 

заступником голови Харківської обласної державної адміністрації від 

21.12.2020; на виконання розпоряджень міського голови Лозівської міської 

ради Харківської області від 22.04.2021 №125 «Про затвердження Плану 

заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах 

освіти, підпорядкованих управлінню освіти, молоді та спорту Лозівської 

міської ради Харківської області, на 2021 рік», від 22.04.2021 №126 «Про 

створення постійно діючої робочої групи для проведення моніторингу за 

забезпеченням належних умов, організацією харчування дітей, учнів, 

вихованців із дотриманням вимого санітарно-гігієнічних правил та норм 

Про впровадження у 2021році 

постійно діючих процедур у 

закладах освіти, підпорядкованих 

Управлінню освіти, молоді та спорту 

Лозівської міської ради Харківської 

області, заснованих на принципах 

системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних 

точках НАССР (ХАССП) 



утримання закладів освіти» та з метою неухильного дотримання вимог 

безпечності харчування та запобігання випадків харчових отруєнь в закладах 

освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, молоді та спорту Лозівської 

міської ради Харківської області  

 

НАКАЗУЮ: 
 1. Керівникам закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, 

молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (далі – 

Управління): 

1.1.Забезпечити впровадження у закладах освіти постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках НАССР (ХАССП) 

До 01.09.2021 

1.2.Створити постійно діючу групу з вивчення стану організації 

безпечного харчування. 

До 01.05.2021 

 1.3.Створити комісію щодо проведення інвентаризації технологічного 

обладнання в приміщенні їдальні (харчоблоку) закладу освіти. 

 1.4.Провести інвентаризацію технологічного обладнання, скласти акти, 

та розробити заходи щодо модернізації/покращення матеріально-технічної 

бази їдальні (харчоблоку) закладу. 

До 15.05.2021 

 1.5.Забезпечити виконання норм харчування, затверджених чинними 

нормативно-правовими документами. 

Постійно 

 1.6.Дбати про вітамінізацію страв за рахунок овочів, соків, проводити  

С-вітамінізацію. 

Постійно  

 1.7.Забезпечити комісійне приймання харчових продуктів та 

продовольчої сировини, які надходять до їдальні (харчоблоку) закладу, тільки 

при наявності супроводжуючих документів, що забезпечують простежуваність 

їх походження. 

                                                                                                         Постійно 

     1.8.Забезпечити дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів 

(продовольчої сировини) на всіх етапах їх зберігання, переробки та реалізації.  

Постійно 

        1.9.Забезпечити їдальню (харчоблок) закладу кваліфікованим персоналом. 

Постійно 

     1.10.Не допускати до роботи в їдальні (харчоблоці) персонал з ознаками 

інфекційних захворювань, який не пройшов обов’язковий медичний огляд та  

навчання з гігієнічних вимог до переробки продуктів харчування, 

виготовлення страв та їх реалізації.  

Постійно 

       1.11.Забезпечити умови для дотримання дітьми правил особистої гігієни. 

Постійно 



       1.12.Проводити заходи для формування у дітей і батьків культури та 

навичок здорового й безпечного харчування. 

Постійно 

2.Начальнику відділення організації дитячого харчування Управління 

Вікторії ЗАКАЛЮЖНІЙ забезпечити постійний консультаційний та 

координаційний супровід діяльності завідувачів закладів дошкільної освіти, 

керівників закладів загальної середньої освіти в частині забезпечення 

належних умов організації харчування вихованців/учнів, додержання вимог 

санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти. 

Постійно  

3.Начальнику господарчої групи Управління Олександру ГОЛЯНУ 

узагальнити матеріали інвентаризації технологічного обладнання в 

приміщеннях їдалень (харчоблоків) закладів освіти та підготувати пропозиції 

начальнику Управління щодо перспективного плану модернізації/покращення 

матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків) закладів освіти на           

2021-2022 роки. 

До 01.06.2021 

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

Управління Володимира МУЗИКУ.  

 

 

Начальник Управління  

освіти, молоді та спорту 

 

 

 

 

 

Вікторія УРВАНЦЕВА 

 

Візи: 

Заступник начальника Управління                                     Володимир Музика 

 

Начальник відділу дошкільної, загальної  

середньої, позашкільної освіти                                           Наталія Бондаренко 

 

Головний спеціаліст відділу дошкільної,  

загальної середньої, позашкільної освіти                          Олена Ткаченко 

 

Начальник відділення організації  

дитячого харчування                                                            Вікторія Закалюжна 

 

Начальник господарчої групи                                             Олександр Голян 

 

Юрисконсульт                                                               Єлизавета Кохтенко 

 


