
ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
в і д / ^ іЬь&ЯА 20г /року № /8/4^- д 

Про регіональний план заходів щодо 
організації харчування дітей у закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законів України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»,Постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
18 листопада 2019 року № 730-од «Про регіональний план заходів щодо 
організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти», розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 грудня 
2019 року № 335-од «Про регіональний план заходів щодо організації 
харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти», обласної 
програми «Дітям Тернопільщики - якісне харчування» на період 2021-2022 років, 
наказу управління освіти і науки обласгіої державної адміністрації від 29 
вересня 2021 року №172/01-07 «Про план заходів з впровадження в 2021/2022 
н.р. у закладах освіти області безпечного, якісного і здорового харчування 
здобувачів освіти», з метою створення належних умов для безпечного 
харчування дітей у закладах освіти, запобігання випадкам харчових отруєнь та 
зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів дошкільної і 
загальної середньої освіти, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів щодо організації харчування дітей у закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти, що додається. 

2. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти: 
1) забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим наказом; 



2) вжити додаткових заходів щодо організації та проведення навчання 
персоналу, який задіяний в організації харчування дітей, з метою запобігання 
випадкам харчових отруєнь у закладах. 

3. Уповноваженій особі з публічних закупівель посилити контроль щодо 
складання тендерної документації для закупівлі харчових продуктів та надання 
послуг стосовно харчування дітей з урахуванням обов'язкової вимоги щодо 
наявності експлуатаційного дозволу або державної реєстрації потужності з 
виробництва та/або обігу харчових продуктів у постачальників. 

4. Контроль зае§й£ЕШШням наказу залишаю за собою. 

Н а ч а л ь н и к 

Наталі 
Катерина" 

Надія П І Д Г Р Е Б Я 



Додаток 

до наказу відділу освіти 
Заліщицької міської ради 

2021 № 'ГЦ-оа 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти Заліщицької міської ради 

№ 
з/п 

Зміст заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Провести навчання персоналу, який 
задіяний в організації харчування 
дітей 

грудень 2021 р. Керівники закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти, 
Заліщицьке районне управління 
ГУДПСС в Тернопільській обл. 

2. Здійснювати контроль за створенням 
належних умов організації 
харчування дітей, учнів, вихованців із 
додержанням вимог санітарно-
гігієнічних правил та норм утримання 
закладів освіти 

постійно Відділ освіти міської ради 
керівники закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти 

о 
-5. 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 

під час здійснення 
закупівель (за 

потреби) 

Уповноважена особа з публічних 
закупівель, Заліщицьке районне 
управління ГУДПСС в 
Тернопільській області 

4. Взяти участь у навчанні керівників 
органів управління освітою та 
відповідальних за організацію 
харчування у закладах освіти щодо 
принципів системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках (НАССР) 

Відповідно до 
плану 

Заліщицьке районне управління 
ГУДПСС в Тернопільській 
області, керівники закладів 
загальної середньої, дошкільної 
освіти 



5. Забезпечувати постійний контроль за 
організацією харчування, у тому 
числі за умовами та строками 
зберігання продуктів харчування та їх 
реалізації, технологією приготування 
страв, дотриманням норм харчування 

постійно Відділ освіти міської ради, 
керівники закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти, 
Заліщицьке районне управління 
Г У Д П С С в Тернопільській 
області 

6. Вживати заходів щодо недопущення 
випадків спалахів гострих кишкових 
інфекцій та харчових отруєнь 

постійно Керівники закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти. 

7. Забезпечити належне виконання 
чинних програм з організації 
харчування дітей та учнів у закладах 
освіти району. 

у межах дії заходів Відділ освіти міської ради, 
керівники закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти 

8. Забезпечувати контроль за санітарно-
гігієнічним станом харчоблоків 
закладів освіти 

постійно Заліщицьке районне управління 
Г У Д П С С в Тернопільській 
області, керівники закладів 
загальної середньої, дошкільної 
освіти 

Н а ч а л ь н и к в і д д і л у 

Наталія Юзьвак 

Катерина Дембовська 

Н а д і я П І Д Г Р Е Б Я 


