
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

24 червня 2020 року         № 61-аг 

 

Про продовження реалізації  

обласного проекту «Якісне 

харчування – здорова дитина» 

у 2020/2021 навчальному році   

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеві  державні 

адміністрації», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 

Указу Президента України від 25 травня 2020 року № 195 «Про національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі», на виконання розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації від 18.11.2019 № 649 «Про затвердження Регіонального  плану 

заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування дітей у 

закладах освіти Київщини на 2019-2020 роки», рішення колегії департаменту 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 18 травня 2020 

року (протокол № 2) «Про продовження реалізації обласного проекту «Якісне 

харчування – здорова дитина», наказу департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації від 15.06.2020 року № 114 «Про продовження 

реалізації обласного проєкту «Якісне харчування – здорова дитина» у 2020/2021 

навчальному році, з метою створення належних умов для безпечного, 

раціонального та збалансованого харчування дітей в закладах освіти району, 

НАКАЗУЮ:  

1.Продовжити у 2020/2021 навчальному році реалізацію в закладах освіти 

обласного проєкту «Якісне харчування – здорова дитина» (далі – проєкт), 

започаткованого в минулому році. 

2. Забезпечити використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам за напрямом «Ремонт обладнання та придбання обладнання для 

їдалень (харчоблоків)» та взяти участь у співфінансуванні  зазначених заходів 

липень-серпень 2020 року.  
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3. Відділу освіти та директорам закладів освіти: 

3.1. Забезпечити продовження реалізації проєкту та виконання 

Регіонального плану заходів щодо створення належних умов для безпечного 

харчування дітей у закладах освіти Київщини на 2019-2022 роки, 

затвердженого розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 

18.11.2019 № 649 

протягом навчального року; 

3.2. Ужити заходів для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

пільгових категорій, у тому числі дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, а 

також усіх учнів початкових класів; розмістити на сайтах   закладів освіти 

інформацію про організацію харчування, його вартість, перелік пільгових 

категорій дітей, яким надається право на безкоштовне харчування в закладах 

освіти 

до 01.09.2020; 

3.3.Забезпечити при підготовці до нового 2020/2021 навчального року 

виконання плану заходів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів 

їдалень та харчоблоків закладів освіти, оснащення їх  сучасним технологічним 

обладнанням; дотримуватися графіка проведення капітальних та поточних 

ремонтів харчоблоків та їдалень; своєчасно провести закупівлю для них 

технологічного обладнання  

липень-серпень 2020 року;  

3.4.Запровадити нові сучасні форми організації харчування в закладах 

освіти, зокрема за мультипрофільною, кейтеринговою формами, за принципом 

«шведського столу» тощо; оновити та вдосконалити меню 

до 01.09.2020; 

3.5.Здійснювати контроль за якістю надання комунальними та приватними 

підприємствами послуг з харчування в закладах загальної середньої освіти 

постійно; 

3.6.Здійснювати контроль за організацією харчування в закладах освіти,  

забезпеченням учнів достатньою кількістю якісних харчових продуктів та 

чистої питної води, додержанням Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», санітарно-гігієнічних 

правил і норм; не допускати у приміщеннях та на територіях закладів освіти 

реалізації небезпечних харчових продуктів 

постійно; 

3.7.Завершити розроблення системи постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР) відповідно до Методичних рекомендацій 

Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області  

до 30.06.2020; 
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3.8.Провести навчання персоналу закладів освіти застосуванню постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР)   

серпень 2020; 

3.9. Сприяти налагодженню дієвої співпраці з батьківською громадськістю 

за якістю харчування у шкільних їдальнях  

з 01.09.2020; 

3.10. Тримати під особистим контролем стан виконання розпорядження 

Київської обласної державної адміністрації від 18.11.2019 № 649 «Про 

затвердження Регіонального плану заходів щодо створення належних умов для 

безпечного харчування дітей у закладах освіти Київщини на 2019-2022 роки» 

постійно. 

4. Головному спеціалісту відділу освіти А. Бурбан: 

4.1. Створити комісію з питань перевірки готовності харчоблоків та 

їдалень закладів освіти до нового 2020/2021 навчального року 

липень 2020 року; 

4.2. Здійснювати контроль за виконанням заходів щодо підготовки 

харчоблоків та їдалень закладів освіти до нового 2020/2021 навчального року 

липень-серпень 2020 року; 

4.3. Провести огляд харчоблоків та їдалень закладів освіти з метою 

визначення їх готовності до нового 2020/2021 навчального року та 

запровадження нових підходів до організації харчування  

липень-серпень 2020 року; 

4.4. Підготувати для розгляду на нараді з директорами закладів освіти 

питання щодо готовності закладів до організації харчування в 2020/2021 

навчальному році  

серпень 2020 року. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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