
ДЕПАРТЕМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

у / Р Л ,  2021 рік м. Одеса № У /

Про посилення контролю 
за організацією харчування 
в закладах освіти
комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо 
перемішених осіб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України 
від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 
02.02.2011 №116 «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 
податком на додану вартість», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання 
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови 
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 
у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», від 22.09.2020 
№ 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 
освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУЮ-19)», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 
затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах», наказів Міністерства охорони здоров’я України 
від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для 
дошкільних навчальних закладів», від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження 
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», Міністерства 
освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку 
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», на виконання



рішення Одеської міської ради від 30.01.2019 № 4253-УІІ «Про встановлення 
безоплатного гарячого харчування дітей у закладах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси, батьки яких загинули (пропали 
безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час забезпечення проведення анти терористичної операції, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення», 
від 27.08.2014 № 523З-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та 
вихованців в закладах освіти м. Одеси» (зі змінами), враховуючи численні 
звернення батьків щодо якості харчування в закладах освіти, з метою 
посилення контролю за організацією харчування в закладах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, директорам комунальних установ 
«Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи 
освіти районів м. Одеси»:

1.1. Провести до 27 лютого 2021 року навчальні семінари для керівників 
закладів освіти за участю представників ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області з питань організації харчування у відповідності до вимог 
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, 
Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234.

1.2. У разі надходження Актів з виявленими порушеннями організації 
харчування від керівників закладів освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси терміново інформувати департамент освіти та науки Одеської 
міської ради та вжити заходів в межах компетенції щодо їх усунення.

1.3. Забезпечити щотижневий моніторинг якості харчування в закладах освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

2. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси:

2.1. Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових та розпорядчих 
документів щодо організації харчування учнів та вихованців в закладах освіти.

2.2. Посилити контроль за якістю продуктів, що надходять до закладів освіти, 
умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології 
виготовлення страв, фактичним виконанням меню, затвердженого Головним 
управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області.



2.3. Забезпечити проведення бракеражу сирої та готової продукції, роботу 
ради з харчування із залученням батьків учнів, вихованців з метою контролю за 
організацією та якістю харчування в закладах освіти.

2.4. Забезпечити безумовне дотримання протиепідемічних вимог, санітарно- 
гігієнічного і санітарно-дезінфекційного режимів щодо організації харчування 
учнів, вихованців закладів освіти.

2.5. Вжити заходів в межах своєї компетенції щодо попередження спалахів 
гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь.

2.6. У разі виявлення: постачання неякісних продуктів харчування; не 
дотримання термінів реалізації продуктів харчування (готової продукції); 
порушень технології приготування страв; реалізації харчових продуктів, які 
заборонено реалізовувати у шкільних буфетах; порушень інших вимог 
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти стосовно 
утримання приміщень харчоблоку -  негайно скласти відповідний Акт (з 
фотофіксацією виявлених порушень) та терміново інформувати про виявлене 
начальника територіального відділу освіти району департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради, директора комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
районів м. Одеси».

3. Начальнику господарсько-економічного відділу департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради Кольві К.В. забезпечити щомісячний моніторинг 
якості харчування в закладах освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси.

4. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ануфрієва М.М.


