
                ЗАТВЕРДЖЕНО  

                розпорядженням  

                селищного голови 

                від 26.12.2019  № 149-од 

 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  ПЛАН  ЗАХОДІВ 

щодо неухильного дотримання вимог безпечності харчування  
та запобігання випадків харчових отруєнь у закладах освіти Софіївської селищної ради 

на 2020 рік  
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Забезпечити створення безпечних для здоров’я дітей умов перебування, виховання та 
навчання у закладах освіти. 

постійно Відділ освіти,  

керівники закладів освіти 

2. Забезпечити утримання приміщень закладів освіти, інженерних мереж водопостачання, 
водовідведення, вентиляції будівель у належному санітарно-технічному стані та 
організацію перевезення побутових відходів тощо. 

постійно Відділ освіти,  

керівники закладів освіти 

3. Запровадити постійно діючі процедури, які базуються на принципах НАССР січень 2020 та 
протягом року 

Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

4. Забезпечити безперебійне постачання якісних та безпечних харчових продуктів та 
продовольчої сировини до закладів освіти 

постійно Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

5. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення дітей закладів освіти харчуванням згідно з 
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку» (зі змінами); спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 р. №242/329 «Про затвердження 
Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах»; спільного 
наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 
від 17 квітня 2006 р. №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах» та спільного наказу Міністерства охорони 
здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2006№620/563 «Щодо 
невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладах», а також здійснювати постійний контроль якості 
продуктів харчування та дотримання фізіологічних норм їх споживання.  

постійно Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 



6. Забезпечити обсяги фінансових призначень, в розмірах, необхідних для виконання норм 
харчування дітей у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 22 
листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами). 
 

грудень 2019 – 

січень 2020 та 
протягом року   

Виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради, 

відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

7. Провести оцінку фактичного стану матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень 
по кожному закладу освіти. Про проведену роботу інформувати департамент освіти і 
науки облдержадміністрації та Головне управління Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровській області. 
 

до 01 лютого  
2020 року 

Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

8. Неухильно дотримуватись режимів навчання та виховання, навчально-трудового 
навантаження та перспективних двотижневих меню, погоджених з Головним 
управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. 
 

протягом року  Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

9. Організувати проходження персоналом закладів освіти та харчоблоків обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів та курсів гігієнічного навчання. 

протягом року Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

10. Забезпечити харчоблоки закладів освіти технологічним і холодильним обладнанням, 
столовим і кухонним інвентарем відповідно до фактичної потужності харчоблоку та 
погодженого перспективного двотижневого меню.  

січень 2020 
року та 

протягом року 

Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

11. Забезпечити заклади освіти, у т. ч. харчоблоки, необхідним запасом мийних, 
дезінфекційних засобів та засобів для дотримання правил особистої гігієни, як 
працівниками, так і учнями. 

січень 2020 та 
протягом року 

Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

12. Забезпечити контроль дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства у 
сфері безпечності харчових продуктів у порядку здійснення заходів державного нагляду 
(контролю). 

протягом року Софіївське районне 

управління Головного 
управління 
Держпродспоживлужби в 
Дніпропетровській області (за 
згодою) 

13. Не допускати перевищення граничної чисельності учнів та вихованців у навчальних 
закладах відповідно до проектної потужності 

протягом року Виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради, 
відділ освіти,  
керівники закладів освіти 



14. З метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу 
небезпечних факторів на здоров’я дітей, забезпечити проведення лабораторно-

інструментальних досліджень факторів середовища життєдіяльності, харчових 
продуктів та готових страв за потребою. 

протягом року Відділ освіти 

15. Проводити роз’яснювальну роботу серед дітей та батьків щодо заходів, які необхідно 
здійснювати для запобігання виникненню інфекційних захворювань і харчових отруєнь, 
дотримань правил особистої гігієни та здорового способу життя. 

протягом року Відділ освіти,  
керівники закладів освіти, 

Софіївське районне 

управління Головного 
управління 
Держпродспоживлужби в 
Дніпропетровській області (за 
згодою) 

16. Забезпечити проведення нарад, семінарів з питань створення безпечних для здоров’я 
дітей умов перебування, виховання, навчання та організації харчування в закладах 
освіти.  

щоквартально Відділ освіти 

17. Забезпечити розгляд, у разі потреби, на засіданнях комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, питань забезпечення належного 
харчування в закладах освіти та недопущення випадків гострих кишкових інфекційних 
захворювань і харчових отруєнь та їх спалахів серед дітей. 

постійно Софіївське районне 

управління Головного 
управління 
Держпродспоживлужби в 
Дніпропетровській області (за 
згодою) 

18. Забезпечити заклади освіти питною водою гарантованої якості. постійно Відділ освіти,  
керівники закладів освіти 

19. Здійснити моніторинг якості харчування (анкетування учнів та батьків) для врахування 
в роботі. 

щоквартально Керівники закладів освіти 

 

 

 

Начальник  відділу освіти         В.А. Мазенко 

 


