
ЛИМАНСЬКА

 
________________  

 

Про затвердження Плану

щодо створення належних

безпечного харчування

закладах освіти Лиманської

територіальної громади на

роки 

 

На виконання доручення

селекторної наради з питань

14.12.2020 № 50773/0/1

17.02.2021, з метою створення

та запобіганню випадкам

Лиманської міської територіальної

України «Про місцеве самоврядування

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів

харчування дітей в закладах

2021-2022 роки (додається

2. Виконавцям Плану

виконання. 

3. Контроль за виконанням

голови Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова 

 

 

 

 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

      

м. Лиман 

Плану заходів 

створення належних умов для 

харчування дітей в 

освіти Лиманської міської 

територіальної громади на 2021- 2022 

виконання доручення Прем’єр-міністра України

наради з питань реформування системи шкіль

 50773/0/1-20, розпорядження голови Донецької ОДА

метою створення належних умов для безпечного і якісного

запобіганню випадкам харчових отруєнь серед дітей в

міської територіальної громади, керуючись статтями

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет

план заходів щодо створення належних умов

дітей в закладах освітиЛиманської міської територіальної

роки додається).  

Виконавцям Плану заходівзабезпечити протягом 2021

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№____________ 

міністра України за результатами 

системи шкільного харчування від 

Донецької ОДА № 127/5-21 від 

безпечного і якісного харчування 

серед дітей в закладах освіти 

статтями 32, 52 Закону 

виконавчий комітет міської ради 

належних умов для безпечного 

міської територіальної громади на 

протягом 2021-2022 років його 

покласти на заступника міського 

О.В. Журавльов 



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

від                     2021  № 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

щодо створення  належних умов  для  безпечного  харчування дітей в закладах освіти  

на  2021- 2022 роки Лиманської міської територіальної громади 

 

№ з/п Заходи  Відповідальні виконавці  Строк 

виконання 

1 Організувати роботу постійно діючої  групи із залученням 

громадськості з вивчення стану організації безпечного харчування 

 в закладах освіти. 

 

Заступник міського голови 

Афонін Ю.А., управління освіти, 

молоді та спорту 

Протягом 2021-

2022 років 

2 Сприяти модернізації харчоблоків, впровадженню системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю в критичних  точках (НАССР) в 

закладах освіти. 

Управління освіти, молоді та 

спорту, Лиманське  міське 

управління  головного 

управління 

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області   

Протягом 2021-

2022 років 

3 Забезпечити в межах повноважень безперебійне постачання 

якісних та безпечних харчових продуктів і продовольчої сировини 

до закладів освіти 

 Управління освіти, молоді та 

спорту 

постійно 

4 Сприяти створенню умов для належного харчування дітей у 

закладах освіти та таборах з денним  перебуванням відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25 

вересня 2020 року «Про затвердження Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти»  постанови  Кабінету Міністрів 

України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 

Управління освіти, молоді та 

спорту, Лиманське  міське 

управління  головного 

управління 

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області  

Протягом 2021-

2022 років 

 



та відпочинку» (із змінами) та спільних наказів Міністерства 

охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 

від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 

року за № 661/10941,17 квітня 2006 року № 298/227 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397 ( зі змінами).  

 

5 Організувати підвищення кваліфікації персоналу харчоблоків, у 

тому числі з питань дотримання гігієнічних вимог під час 

поводження з харчовими продуктами 

 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО.  

Протягом 2021-

2022 років 

6 

 

Проводити моніторинг проходження педагогічними та медичними 

працівниками обов’язкових медичних оглядів відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 

280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 

року за №639/6927(із змінами)  

 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО  

 

 

Протягом 2021-

2022 років  

7 Вжити заходи  щодо профілактики виникнення гострих кишкових 

інфекцій, харчових отруєнь у закладах освіти та в таборах з денним 

перебуванням. Організувати забезпечення в закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти та в таборах з денним перебуванням 

ведення документації з організації харчування дітей відповідно до 

вимог, встановлених законодавством 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО,Лиманське  

міське управління  головного 

управління  

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області (в межах 

компетенції та повноважень) 

Протягом 2021-

2022 років 



8 Забезпечити , в межах повноважень, контроль за проведенням 

освітнього процесу, відпочинку дітей, організацією належного 

медичного обслуговування, повноцінного збалансованого 

харчування в закладах освіти. 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО,Лиманське  

міське управління  головного 

управління 

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області  (в межах 

компетенції та повноважень) 

 

Протягом 2021-

2022 років 

9 Проводити моніторинг  впровадження системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

на харчоблоках закладів освіти 

Лиманське  міське  управління  

головного управління  

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області   

щокварталу 

10 

 

 

Забезпечення  дотримання закладами освіти санітарних норм і 

правил (зокрема щодо стану водопровідних та каналізаційних 

систем, організації харчування, медичного забезпечення та 

здійснення заходів щодо своєчасної та ефективної профілактики 

інфекційних захворювань і харчових отруєнь). 

 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО. 

Протягом 2021-

2022 років 

11 Здійснювати в межах повноважень постійний контроль за роботою 

харчоблоків та організацією харчування у закладах освіти. 

Забезпечити проведення  в закладах освіти періодичного  (не рідше 

1 разу на квартал) лабораторного  контролю  харчових продуктів, 

готової продукції, напівфабрикатів, питної води . 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО,Лиманське  

міське  управління головного 

управління  

Держпродспоживслужби в 

Донецькій області ( в межах 

компетенції та повноважень) 

Протягом 2021-

2022 років 

12 

 

Проводити постійну роботу щодо формування  гігієнічних знань, 

умінь і навичок учнів , засад здорового способу життя  культури 

здорового харчування.  

 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО. 

 

Протягом 2021-

2022 років 



13 

 

 Забезпечення закладів освіти питною водою належної якості. 

Проводити перед початком та на протязі навчального року 

лабораторні дослідження безпечності та якості питної води, що 

використовується у виробництві харчових продуктів, на предмет її 

відповідності вимогам чинного  законодавства. 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО , 

Лиманське  міське управління  

головного управління  

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області   

 

Протягом 2021-

2022 років 

14 

 

Забезпечення  інформування населення в засобах масової 

інформації про заходи з профілактики гострих кишкових 

інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Проводити  

інформаційно-роз`яснювальну роботу щодо сучасних підходів до 

організації шкільного харчування,формування культури здорового 

харчування, впровадження в закладах освіти нових стандартів 

харчування.   

 Управління освіти, молоді та 

спорту, Лиманське  міське 

управління  головного 

управління 

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області   

 

Протягом 2021-

2022 років 

15 Забезпечення  проведення заходів державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання  вимог санітарного  регламенту  в  закладах  

освіти. 

Лиманське  міське управління  

головного управління  

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області   

 

Протягом 2021-

2022 років 

16 Під час розробки тендерної  документації  для  проведення  

закупівель харчових продуктів або послуг з харчування дітей для 

закладів освіти забезпечити дотримання вимог законів України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

 

 

 

 

Управління освіти, молоді та 

спорту, керівники ЗО, 

Протягом 2021-

2022 років 



17 Забезпечити,за потреби, проведення навчання  персоналу, якій 

задіяний  в організації   харчування у закладах освіти щодо  

безумовного дотриманням вимог  законодавства про безпечність  та 

окремі показники  якості  харчових  продуктів, засновані на  

принципах  системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР), а також щодо застосування 

методичних рекомендацій щодо методології особливостей 

здійснення закупівель  у сфері   організації харчування  в закладах 

освіти. 

 

Управління освіти, молоді та 

спорту, Лиманське  міське 

управління  головного 

управління  

Держпродспоживслужби  в 

Донецькій  області   

 

Протягом 2021-

2022 років 

 

План заходів розроблено управлінням  освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

 

 

Начальник управління               Н.М. Діденко 

 

 

Керуючий справами         О.В. Погорелов 

 

 


