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ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
5 листопада   2012 року              м. Здолбунів   №260  

 

Про наслідки  перевірки з  організації харчування 

в загальноосвітніх навчальних закладах району 

в 2012-2013 навчальному році 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№1591 «Про порядок організації харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах», наказу відділу освіти від 11.09.2012 № 194 «Про 

здійснення  контролю за станом організації харчування в загальноосвітніх 

навчальних закладах району», згідно із планом роботи відділу освіти 

Здолбунівської райдержадміністрації та з метою вжиття відповідних 

запобіжних заходів щодо недопущення порушень в організації харчування 

учнів, харчових отруєнь, забезпечення стабільної епідемічної ситуації відділом 

освіти  райдержадміністрації в  період із 17.09.2012 по 01.11.2012 здійснювався 

контроль за організацією харчування в усіх загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Здолбунова, у Мізоцькому навчально-виховному комплексі 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ліцей», а також у Здовбицькій, Уїздецькій, 

Будеразькій, Спасівській,  Гільчанській, Копитківській загальноосвітніх школах 

І-ІІІ ступенів та в Кунинській, Івачківській, Суємській, Новомильській  

загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів. 

У результаті перевірки встановлено, що всі оглянуті заклади отримали 

санітарні паспорти –дозволи районної санітарно-епідемічної станції на роботу 

шкільних їдалень. 

У закладах не допускається використання заборонених для дитячого 

вживання продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, 

консерванти, кондитерські вироби з кремом, чіпси та ін. 

Організовують харчування приватні підприємці (у міських закладах -

Цехместрук А.Р., Лукашук С.І., у сільські постачає продукти харчування -  ВК 

«Вікторі-груп» ( Шах І.Є.).  Підвіз продуктів здійснюється підприємцями їхнім 

транспортом, на який видано дозвіл районною санепідемстанцією.  

У закладах освіти видані накази про організацію харчування учнів, у яких 

обов’язки щодо харчування покладені на відповідальних осіб, як правило, на 

заступників директорів із виховної роботи. Наказами по навчальних закладах 

створені бракеражні комісії  та комісії з контролю за харчуванням, видані 



накази про безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових 

категорій, наявні їх списки. 

Комісії  не завжди дієві. Члени бракеражних комісій не контролюють 

закладку продуктів у котел, не перевіряють харчування учнів. Робота 

бракеражних комісій зводиться до того, що медична сестра або інший член 

бракеражної комісії  вносить запис у журнал бракеражу готової продукції про 

доброякісність страв та дозвіл їх до видачі. На момент перевірки в учнів 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня №7 та Здолбунівської гімназії проходив 

процес  харчування, але не був проведений бракераж готової продукції, про що 

свідчить відсутність запису у відповідному журналі.   

Медичні сестри вносять записи страв, керуючись десятиденним меню, і у 

випадку заміни страви у журналі не завжди фіксують цю заміну. Не скрізь 

наявні графіки чергування вчителів у їдальні та харчування дітей на перервах і 

не завжди виставляються проби у холодильник ( Копитківська, Будеразька, 

Здовбицька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів). 

        Працівниками шкільних їдалень пройдений медогляд. 

        Навчальні заклади освіти забезпечені кухонним обладнанням, проводяться 

заходи із заміни застарілого устаткування на нове. Регулярно 

використовуються миючі та дезінфікуючі засоби.  

При закупівлі продуктів харчування калькулятором групи по 

централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти Семенюк 

Ю.В. перевіряється дотримання граничних цін на продукти харчування, які 

надсилаються Головним управлінням  статистики у Рівненській області, та 

безпечність і якість харчових продуктів, що  підтверджується такими 

документами: ветеринарними свідоцтвами (форма №2), ветеринарними 

довідками, сертифікатами про якість. 

Проте, слід зазначити, що не завжди надаються підприємцями, які 

організовують харчування у школах міста та Здовбицькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів, сертифікати якості на всі продукти харчування, а лише на 

ті, що швидко псуються, та декларації виробника, які засвідчують якість 

продукції, дату виготовлення і термін реалізації.  

Виявлено порушення вимог договору щодо постачання продуктів 

харчування підприємцем Шахом І.Є. в плані несвоєчасного завезення продуктів 

харчування згідно із замовленнями комірників.   

Працівники харчоблоку переважної більшості шкіл ігнорують носіння 

спецодягу та все ще використовують заборонений миючий засіб «Gala» . 

На момент здійснення контролю у Будеразькій загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів не працював бойлер та водонагрівач, не отримано санітарний 

паспорт-дозвіл райсанепідемстанції на роботу шкільної їдальні. 

Виходячи з вищевикладеного,  

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу освіти забезпечувати контроль за організацією харчування. 

                                                                                                     Постійно 

2. Керівникам закладів освіти району: 



2.1. Взяти під особистий контроль роботу харчоблоків та організацію 

харчування учнів у закладах освіти. 

                                                                                                  Постійно 

2.2. Притягувати до відповідальності осіб, з вини яких відбуваються 

порушення. 

                                                                                                   Негайно 

                                                                      

2.3. Зобов’язати бракеражні комісії здійснювати контроль за 

приготуванням страв і їх виходом згідно із затвердженим меню. 

                                                                                                   Постійно 

2.4. Усунути вищезазначені недоліки та інформувати відділ освіти про 

виконання наказу  до 15.11.2012. 

3. Питання за наслідками перевірки організації харчування заслухати на 

нараді керівників закладів освіти . 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Вітень З.В. 
 

 

 

 

 

Начальник відділу      В.Бондарчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


