
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення якісного та раціонального 
харчування в закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти Миколаївської області

Відповідно до статей 2, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 4 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», статті 25 Закону України «Про 
освіту», з метою організації якісного харчування у закладах освіти 
Миколаївської області:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення якісного та раціонального 
харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської 
області, що додається.

2. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським 
(міст обласного значення) головам, сільським, селищним, міським головам 
об’єднаних територіальних громад забезпечити виконання затверджених 
заходів, про що інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації 
щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач функцій і повноважень 
голови облдержадміністрації, 
заступник голови

Миколаїв

облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 28.11.2019 № 547-р

План заходів
щодо забезпечення якісного та раціонального харчування в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської області

№
п/п

Пріоритетні завдання 
( мета)

Заходи Виконавці Термін
виконання

Очікуваний
результат

1. Провести оцінку фактичного 
стану матеріально-технічної 
бази та виконання норм 
харчування в закладах дош
кільної та загальної середньої 
освіти Миколаївської області

1.1. Створити комісії із 
залученням фахівців Держ- 
продспоживслужби з метою 
перевірки стану мате
ріально-технічної бази та 
харчування дітей в закладах 
освіти.
Комісійними обстежен
нями охопити 100% закла
дів.

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

До 05.12.2019 

До 20.01.2020

Поліпшення матеріально- 
технічної бази закладів, 
якості харчування дітей, 
забезпечення виконання 
норм харчування відповід
но до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 22.11.2004 № 1591 
«Про затвердження норм 
харчування у навчальних 
дитячих закладах 
оздоровлення і 
відпочинку»

1.2. Розробити конкретні плани 
заходів щодо покращення 
матеріально-технічної бази 
харчоблоків в розрізі 
кожного закладу дошкільної 
та загальної середньої

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови

До 04.01.2020
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освіти та узгодити їх з 
органами Держпродспо- 
живслужби

об’єднаних тери
торіальних громад, 
керівники закладів 
дошкільної та 
загальної середньої 
освіти Миколаївської 
області (за 
узгодженням)

1.3. За результатами перевірок 
та проведеної оцінки стану 
харчування розробити прог
рами «Безпечне та якісне 
харчування дітям Миколаїв- 
щини» на 2020-2022 роки в 
розрізі кожної територі
альної громади

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад, 
ДП «Миколаїв- 
стандартметрологія» 
(за узгодженням)

До 01.04.2020

1.4. При формуванні бюджету 
на наступний рік передба
чити видатки на заходи, які 
направлені на покращення 
матеріально-технічного 
стану харчоблоків

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

При
формуванні

бюджету
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2. Забезпечення фізіологічних 
норм та принципів раціо
нального харчування в закла
дах дошкільної та загальної 
середньої освіти Миколаїв
ської області

2.1. При формуванні бюджету 
на наступний рік передба
чити 100% видатки на 
забезпечення харчування 
дітей в повному обсязі 
відповідно до фізіологічних 
норм з розрахунком прог- 
нозуємої вартості харчу
вання на 2020 рік та вра
хуванням норм, затверд
жених постановою Кабінету 
Міністрів України від 
22.11.2004 № 1591 «Про 
затверджений норм харчу
вання у навчальних та 
дитячих закладах 
оздоровлення і відпочинку»

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

До 10.12.2019 Удосконалити управління 
системою організації 
харчування, оптимізувати 
витрати на її функціо
нування

2.2. Забезпечити безкоштовним 
харчуванням вихованців 
пільгових категорій з розра
хунку 100% від вартості 
харчування на день з дотри
манням натуральних норм 
харчування, що встанов
люються Кабінетом Мініст
рів України

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

2019 рік,
в подальшому 

протягом
2020 року

Забезпечення пільгових 
умов оплати харчування 
вихованців інших кате
горій, які потребують 
соціальної підтримки.

2.3. Забезпечити складання та 
оновлення бази даних дітей, 
які потребують безкош
товного та дієтичного

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови,

2019 рік,
в подальшому 

протягом
2020 року
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харчування міські, селищні, 
сільські голови 
об ’ єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

2.4. Забезпечити гарячим 
харчуванням дітей у 
закладах загальної середньої 
освіти, де відсутні 
харчоблоки, на постачання 
страв шляхом укладання 
угод із суб’єктами 
господарювання, які 
зареєстровані (мають 
експлуатаційний дозвіл) 
відповідно вимог Закону 
України «Про основні 
принципи та вимоги до 
безпечності та якості 
харчових продуктів» та 
потужності яких відпові
дають вимогам чинного 
законодавства

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

2019 рік,
в подальшому 

протягом
2020 року

2.5. Запровадити новітні та 
сучасні підходи до 
організації харчування в 
закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти 
Миколаївської області

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери-

2020 рік
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торіальних громад (за 
узгодженням)

3. Дотримання вимог чинного 
законодавства в сфері обігу 
харчових продуктів та 
забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя 
населення, недопущення 
виникнення епідеміологічних 
ускладнень серед вихованців 
закладів

3.1. Розробити процедуру 
добору, відбору, 
погодження та моніторингу 
постачальників сировини 
тваринного, рослинного 
походження та харчових 
продуктів

ДП «Миколаїв- 
стандартметрологія», 
Г оловне управління 
Держпродспожив- 
служби в Миколаївсь
кій області

2020 рік Створення єдиного підходу 
до формування вимог щодо 
постачальників, 
формування бази даних 
надійних постачальників

3.2. При укладанні договорів та 
здійсчненні тендерних 
закупівель на постачання до 
закладів освіти сировини 
тваринного, рослинного 
походження та харчових 
продуктів забезпечити дот
римання вимог Законів 
України «Про державний 
контроль за дотриманням 
законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні 
продукти тваринного поход
ження, здоров’я та благопо
луччя тварин», «Про 
основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості 
харчових продуктів» 
(ст. 23, 25), наказу 
Міністерства охорони

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

2019 рік та 
протягом
2020 року

Забезпечення дітей якіс
ними та безпечними про
дуктами харчування, від
сутність епідемічних уск
ладнень, збереження здо
ров’я дітей.
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здоров'я України від 
19.07.2012 № 548 «Про
затвердження Мікро
біологічних критеріїв для 
встановлення показників 
безпечності харчових про
дуктів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції
України 03.08.2012 за 
№ 1321/21633, а саме:

- передбачити укладання 
договорів з поста
чальниками сировини та 
продукції тваринного по
ходження, які мають експ
луатаційні дозволи на 
роботу потужностей;

- передбачити укладання
договорів з постачаль
никами, зареєстрованими 
згідно з наказом 
Міністерства аграрної
політики та продовольства 
України від 10.02.2016 
№ 39, як оператори ринку та 
внесені до Реєстру потуж
ностей у залежності від 
виду діяльності;

- при укладанні договорів з





постачальниками перед
бачити (вимагати) поста
чання сировини тваринного, 
рослинного походження та 
харчових продуктів при 
наявності лабораторного 
підтвердження їх безпеч
ності та якості акреди
тованою лабораторією, що 
акредитована Національним 
агентством з акредитації 
України та/або іноземним 
органом з акредитації, який 
є повним членом ILAC- 
Міжнародної організації із 
співробітництва в галузі 
акредитації лабораторій, 
відповідно до стандартів 
ISO/IEC 17025, ДСТУ 
ISO/IEC 17025;

- при укладанні договорів з 
постачальниками перед
бачити можливість
здійснення незалежного 
аудиту та/або періодичного 
моніторингу показників 
якості та/або безпечності з 
проведенням споживчої 
експертизи, сировини
тваринного, рослинного
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походження та харчових 
продуктів з відбором 
зразків та випробуваннями 
незалежною акредитованою 
лабораторією за рахунок 
постачальників;

- при укладанні договорів з 
постачальниками перед
бачити (вимагати) резуль
тати інспектувань Держ- 
продспоживслужби потуж
ностей операторів ринку за 
останній рік та довідку про 
відсутність зв’язку опера
тора ринку з епідеміо
логічним ускладненнями 
(спалахами) інфекційних 
захворювань

3.3. Після проведення тендер
них процедур сформувати 
реєстр (перелік) поста
чальників харчових продук
тів до закладів дошкільної 
та загальної середньої 
освіти Миколаївської 
області.
Надати реєстр в струк-турні 
підрозділи Держ- 
продспоживслужби для по
дальшого узагальнення та

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

Протягом 2-х 
тижнів 3 
моменту 

проведення 
тендерних 
процедур



9

здійснення лабораторного 
контролю

3.4. Забезпечити розробку та 
погодження в 
установленому порядку з 
органами Держ- 
продспоживслужби дво
тижневого меню та 
орієнтовного двотижневого 
меню на осінньо-зимовий 
та весняно-літній періоди з 
дотриманням вимог 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
22.11.2004 № 1591 «Про 
затвердження норм харчу
вання у навчальних та 
дитячих закладах 
оздоровлення і відпочинку» 
та включення в меню 
продуктів підвищеної 
харчової і біологічної 
цінності. Не допускати 
приготування для 
харчування дітей заборо
нених страв та страв, які 
відсутні в узгодженому 
меню

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням), 
керівники закладів 
дошкільної та 
загальної середньої 
освіти Миколаївської 
області.

Протягом 
2020 року

3.5. Забезпечити централі
зоване проходження медич-

Голови райдержад- 
міністрацій, міські

2019-2020 рр Відсутність епідемічних 
ускладнень, збереження
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них оглядів в акреди
тованих медичних закладах 
та проведення гігієнічного 
навчання працівників хар
чоблоків дитячих закладів

(міст обласного 
значення)голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

здоров’я дітей

3.6. Провести роботу щодо 
впровадження системи 
постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах 
системи аналізу небез
печних факторів та 
контролю у критичних 
точках (НАССР) на харчо
блоках закладів дошкільної 
та загальної середньої 
освіти Миколаївської 
області

Керівники закладів 
дошкільної та за
гальної середньої 
освіти області, КВП 
по організації хар
чування в закладах 
освіти м. Миколаєва 
(за узгодженням)

2020 рік Забезпечення безпечним та 
повноцінним харчуванням

3.7. Забезпечити взаємодію 
органів місцевого 
самоврядування, Держ- 
продспоживслужби, установ 
Міністерства охорони 
здоров’я України, закладів 
освіти при реєстрації та 
розслідуванні випадків та 
спалахів інфекційних хво
роб та харчових отруєнь

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням), 
заклади дошкільної та 
загальної середньої 
освіти Миколаївської

Постійно, 
відповідно до 

діючого 
законодавства

Недопущення розпов
сюдження інфекційних 
захворювань
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області, Г оловне 
управління 
Держпродспоживслу- 
жби у Миколаївській 
області (за 
узгодженням), 
управління охорони 
здоров’я облдерж
адміністрації

3.8. Включення до щорічного 
плану державного контролю 
Державної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів (у 
сферах безпечності та 
окремих показників якості 
харчових продуктів, ветери
нарної медицини) на 
2020 рік всіх зареєстрованих 
харчоблоків закладів дош
кільної та загальної серед
ньої освіти Миколаївської 
області

Г оловне управління 
Держпродспожив- 
служби в Миколаїв
ській області (за 
узгодженням)

До 05.12.2019 Забезпечення належного 
контролю за безпечним 
харчуванням

3.9. Забезпечити виконання 
щорічного плану дер
жавного контролю Держав
ної служби України з 
питань безпечності харчо
вих продуктів та захисту

Г оловне управління 
Держпродспоживслу- 
жби в Миколаївській 
області (за 
узгодженням)

2020 рік
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споживачів (у сферах 
безпечності та окремих 
показників якості харчових 
продуктів, ветеринарної ме
дицини) на 2020 рік

3.10. На прикладі трьох районів 
(Баштанський, Возне- 
сенський, Єланецький) 
розробити пропозиції щодо 
тендерної документації при 
проведенні відкритих торгів 
щодо харчування дітей у 
закладах освіти 
Миколаївської області

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
Г оловне управління 
Держпродспожив- 
служби в Миколаїв
ській області, ДП 
«Миколаїв- 
стандартметрологія» 
(за узгодженням)

01.01.2020

3.11. Запровадити та врахувати 
розроблені пропозиції при 
проведенні публічних 
закупівель в інших районах 
Миколаївської області

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації

01.01.2020

3.12. Забезпечити проведення 
незалежного аудитів та/або 
періодичного моніторингу 
показників якості та/або 
безпечності з проведенням 
споживчої експертизи, 
сировини тваринного, 
рослинного походження та 
харчових продуктів з

ДП «Миколаїв- 
стандартметрологія» 
(за узгодженням)

Постійно Незалежний, неуперед- 
жений та кваліфікований 
контроль постачальників 
сировини тваринного, 
рослинного походження та 
харчових продуктів
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відбором зразків та 
випробуваннями 
незалежною акредитованою 
лабораторією за рахунок 
постачальників

3.13. Організувати роботу комісії 
щодо підготовки 
харчоблоків закладів 
дошкільної та загальної 
середньої освіти області до 
початку нового навчального 
року

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення)голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

До 15.08.2020

3.14. Щомісячне надання до 
Миколаївської облдерж
адміністрації інформації про 
результати здійснення захо
дів державного контролю на 
харчоблоках закладів 
дошкільної та загальної 
середньої освіти з питань 
безпечності харчових 
продуктів

Г оловне управління 
Держпродспожив- 
служби в Миколаїв
ській області (за 
узгодженням)

Щомісяця до 
25 числа

4. Забезпечення дітей 
повноцінним харчуванням, 
якісними та безпечними 
продуктами харчування

4.1. Забезпечити контроль за 
якістю та безпекою, 
дотриманням термінів, умов 
зберігання та реалізації 
продуктів, за поставкою

Керівники закладів 
дошкільної та загаль
ної середньої освіти 
області, КВП по 
організації харчу-

2019-2020 рр. Забезпечення безпечним та 
повноцінним харчуванням
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продуктів харчування вання в закладах 
освіти м. Миколаєва 
(за узгодженням)

4.2. Розробити програму 
лабораторного контролю 
питної води, безпечності та 
якості страв, що виготов
ляються.
Проводити періодичні 
лабораторні дослідження в 
акредитованій лабораторії, 
що акредитована Національ
ним агентством з 
акредитації України. При 
виявленні невідповідностей 
та фальсифікованої 
продукції негайно вилучати 
її з обігу та інформувати 
територіальні органи 
Держпродспоживслужби 
для вжиття відповідних 
заходів

Керівники закладів 
дошкільної та загаль
ної середньої освіти 
області, КВП по 
організації харчу
вання в закладах 
освіти м. Миколаєва, 
голови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

2019-2020 рр.

4.3. Забезпечити проведення 
лабораторних досліджень 
об’єктів санітарних заходів 
(питної води, готових страв 
на калорійність та 
мікробіологічні забруд
нення, змивів з об’єктів 
навколишнього середовища,

Г оловне управління 
Держпродспоживслу
жби в Миколаївській 
області (за 
узгодженням)

2019-2020 рр.
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обладнання) та лаборатор
ного контролю за 
показниками безпеки 
сировини та продуктів, які 
використовуються для 
харчування дітей під час 
здійснення планових та 
позапланових заходів дер
жавного нагляду (контролю) 
за дитячими закладами

5. Підвищення та вдоскона
лення гігієнічних знань по 
організації харчування в 
закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти 
Миколаївський області

5.1. Провести спільний 
навчальний семінар для 
відповідальних за 
організацію харчування у 
закладах освіти та за 
проведення закупівель 
продуктів для закладів 
освіти

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
Г оловне управління 
Держпродспоживслу- 
жби в Миколаївській 
області, ДП 
«Миколаїв- 
стандартметрологія» 
(за узгодженням)

Грудень 
2019 р. та в 
подальшому 
1 раз на рік

Удосконалити управління 
системою організації 
харчування

5.2. Провести нараду началь
ників відділів освіти, 
установ, які здійснюють 
харчування у закладах осві
ти за участю Є. Клопотенка 
«Нові підходи в організації 
харчування закладів освіти 
Миколаївської області»

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації.

Грудень 
2019 р.
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5.3. Провести паспортизацію 
харчоблоків всіх закладів 
дошкільної та загальної 
середньої освіти області з 
залученням фахівців 
Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в 
Миколаївській області. 
Взяти під особистий 
контроль виконання пропо
зицій щодо покращення 
роботи харчоблоків та 
передбачити виділення 
коштів для запровадження 
заходів

Г олови райдержад- 
міністрацій, міські 
(міст обласного 
значення) голови, 
міські, селищні, 
сільські голови 
об’єднаних тери
торіальних громад (за 
узгодженням)

04.01.2020

5.4. Підготувати пам’ятку- 
інструкцію рекоменда
ційного характеру щодо 
організації харчування у 
закладах освіти Миколаїв
ської області

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
ДП «Миколаїв- 
стандартметрологія» 
(за узгодженням)

2019 рік

5.5. Організація та проведення 
міжвідомчих обласних та 
районних ( міських) нарад, 
семінарів та тренінгів з 
питань організації харчу
вання дітей, дотримання 
вимог діючих санітарних 
норм з протиепідемічного 
режиму на харчоблоках

Г оловне управління 
Держпродспожив
служби у 
Миколаївській 
області, департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації

Протягом
року

Отримання знань та вміння 
на практиці застосовувати 
вимоги у сферах 
безпечності та якості 
харчових продуктів, 
дотримання вимог санітар
ного законодавства при 
організації та проведенні 
харчування дітей в
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закладів загальної середньої 
та дошкільної освіти, 
дитячих закладах оздоров
лення та відпочинку, 
поширення досвіду роботи у 
сфері харчування дітей

організованих колективах

5.6. Проведення навчань щодо 
здійснення заходів держав
ного контролю у сфері 
безпечності харчових про
дуктів та запровадження 
системи НАССР

Г оловне управління 
Держпродспожив- 
служби в Миколаївсь
кій області (за 
узгодженням), 
департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
ДП «Миколаїв- 
стандартметрологія» 
(за узгодженням)

2020 рік

Т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації Наталія СОКУЛЬСЬКА


