
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З   

 

31 січня 2019 року         № 18-аг 

 

Про вивчення стану організації 

харчування та дотримання вимог  

санітарного законодавства  

в закладах освіти Богуславського району 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 15.01.2019 № 14 «Про вивчення стану організації 

харчування та дотримання вимог санітарного законодавства в закладах освіти 

області», Положення про відділ освіти Богуславської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням Богуславської 

райдержадміністрації від 28.12.2016 № 657 та з метою вивчення стану 

дотримання вимог законодавства з питань забезпечення здобувачів освіти 

раціональним харчуванням та дотримання санітарно-гігієнічних вимог   

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з вивчення стану організації харчування та 

дотримання вимог санітарного законодавства у закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти (додаток 1). 

2. Провести у лютому 2019 року вивчення стану організації харчування та 

дотримання вимог законодавства у закладах освіти району відповідно до 

переліку нормативно-правових актів, наведених у додатку 2. 

3. За результатами вивчення підготувати узагальнену довідку до 18 березня 

2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти      О. ПОЛІЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу відділу освіти  

від 31.01.2019 № 18-аг 

 

СКЛАД 

комісії з вивчення питання стану організації харчування та 

дотримання вимог санітарного законодавства у  закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти району  

Голова комісії: 
О. Поліщук – начальник відділу освіти Богуславської районної державної 

адміністрації 

 

Члени комісії: 

І. Ткаченко – головний спеціаліст відділу освіти. 

Л. Михайліченко – методист РМК з питань дошкільної освіти. 

Л.Пижова – фахівець з охорони праці відділу освіти. 

С.Бабій – начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Богуславського районного управління ГУ  ДПСС в 

Київській області. 

Б. Буря – головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Богуславського районного управління ГУ  ДПСС в 

Київській області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2  

до наказу відділу освіти  

від 31.01.2019 № 18-аг 

 

Перелік  

нормативно-правових документів, які регламентують організацію 

харчування у закладах освіти 

 

– Закон України «Про освіту»; 

– Закон України «Про охорону дитинства»;  

– Закон України «Про загальну середню освіту»; 

– Закон України «Про дошкільну освіту»; 

– Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; 

– Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 

(зі змінами) «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах»; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 116 (зі 

змінами) «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податку на 

додану вартість»; 

– наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 15 червня 2005 р. за № 661/10941 «Про затвердження порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; 

– наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 5 травня 2006 р. за № 523/12397 «Про затвердження Інструкції 

з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»; 

– санітарне законодавство.  
 


