
Як запровадити HACCP:  

поради з досвіду роботи, шаблони 
документів, нормативні акти 

Заклади освіти мають розробити, увести в дію та 

працювати за НАССР — системою управління безпечністю 

харчових продуктів. Кожен із вас знайде свій шлях, як 

запровадити НАССР. Орієнтиром для вас буде ця тематичка. У 

ній — добірка нормативних документів, статей з досвіду 

роботи за HACCP і шаблонів документів. 

НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ 

Закони України 
 Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 

23.12.1997 № 771/97 
 Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин від 18.05.2017 № 2042-VIII 

 Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів від 06.12.2018 № 2639-
VIII 

Постанови КМУ 
 Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного 

контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам 
законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які 
здійснюються державною службою з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її 
провадження, затверджений постановою КМУ від 31.10.2018 № 896 

Накази 
 Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу 

державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах НАССР (наказ Мінагрополітики від 08.08.2019  № 446) 

 Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного контролю (iнспектування) стосовно 
додержання операторами ринку вимог законодавства про харчовi продукти та 
корми, здоров’я та благополуччя тварин (наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 
№ 447) 

 Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно 
діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 
харчових продуктів (НАССР) (наказ Мінагрополітики від 01.10.2012 № 590) 

Офіційні роз’яснення 
 Щодо впровадження системи НАССР у закладах освіти (лист 

Держпродспоживслужби від 01.08.2019 № 11.1.1-5/12329) 
 Щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти як операторів ринку 

харчових продуктів (лист МОН від 12.01.2018 № 1/9-26) 
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ПОРАДИ З ДОСВІДУ РОБОТИ 

 Контролюємо безпечність продуктів за системою НАССР: про старе по-

новому           

 Впровадження програм-передумов системи НАССР: перші кроки 

керівника           

 Упроваджуємо НАССР. Вносимо зміни у посадові та робочі інструкції       

 Які зміни внести у робочу інструкцію комірника, який входить у робочу групу 

HACCP           

 Де прописати обов’язки членів робочої групи НАССР  

 Як запроваджували систему НАССР: із досвіду 

 Приклад оформлення наказу про впровадження системи НАССР    

 Чи дотримали вимоги законодавства про харчові продукти: питання для 

контролю 

 НАССР: як за допомогою «дерева рішень» визначати критичні контрольні 

точки 

 

ШАБЛОНИ ДОКУМЕНТІВ 

Базові 

 Наказ про створення робочої групи НАССР       

 Картка аналізування небезпечних чинників під час організації 

харчування            

Оперативні 

 Журнал обліку захворювань працівників харчоблоку   

 План технічного обслуговування обладнання харчоблоку на 

рік            

 Картка контролю санітарно-гігієнічного стану харчоблоку            

 Картка контролю технічного обслуговування обладнання 

харчоблоку            

 Картка контролю безпечності продуктів харчування під час 

приймання            

 Картка обліку коригувальних дій за результатами перевірки 

приймання продуктів харчування            

 Графік контролю безпечності продуктів харчування     
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