
 

  

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ      

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 

“ 06 ”  березня  2020 р.                                                                             № 120 

Про проведення обласного                                                                                   

огляду – конкурсу на кращу 

організацію роботи харчоблоків  

у закладах загальної середньої 

освіти області 

 

Відповідно до планів роботи Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та 

координації господарської діяльності навчальних закладів області» на 2020 рік, 

керуючись п.3 ст. 56 Закону України «Про освіту», п. 3 ст. 32 Закону України 

«Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», 

Порядком 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116, 

Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329, Інструкцією з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227  (із змінами та доповненнями),  

спільним наказом МОН України та МОЗ України від 15.08.2006 №620/563 

«Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», регіональним планом 

заходів «Дітям Буковини – здорове харчування», затвердженого розпорядженням 

обласної державної адміністрації  від 21.11.2019 № 1128-р, наказами 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 19.12.2019                

№ 558 «Про затвердження плану заходів «Дітям Буковини-здорове харчування 

на 2020-2022 роки»,  від 27.08.2019 № 361 «Про  невідкладні заходи щодо 

запобігання спалахам гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед 

дітей у закладах освіти області» та від 27.08.2019 № 362 «Про організацію 
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харчування дітей у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти» та з метою створення належних умов роботи 

харчоблоків, покращення та вдосконалення організації харчування учнів у 

закладів загальної середньої освіти, дотримання норм харчування, санітарно-

гігієнічних вимог, законодавства з охорони праці, зміцнення матеріально-

технічної бази, контролю за приготуванням страв та культури обслуговування 

дітей 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести з 26.03.2020 по 24.04.2020 обласний огляд – конкурс на кращу 

організацію роботи харчоблоків у закладах загальної середньої освіти області 

(далі – огляд - конкурс). 

2. Затвердити: 

2.1. Пам’ятку щодо оформлення матеріалів учасників обласного  огляду-

конкурсу на кращу організацію роботи харчоблоків у закладах загальної 

середньої освіти області, що додається. 

2.2. Склад організаційного комітету обласного огляду – конкурсу,  що 

додається. 

2.3. Склад журі обласного огляду – конкурсу, що додається. 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад: 

3.1. Провести до 20.03.2020 місцевий (районний, міський, ОТГ) етап огляду 

– конкурсу на кращу організацію роботи харчоблоків закладів загальної 

середньої освіти. 

3.2 . Забезпечити участь переможців місцевого етапу огляду – конкурсу 

серед закладів загальної середньої освіти в обласному огляді - конкурсі  на 

кращу організацію роботу харчоблоків. 

3.3 . Направити до 24.03.2020 матеріали переможців місцевих етапів        

огляду – конкурсу на кращу організацію роботу харчоблоків  до                                            

КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладах області». 

4. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та Центру якості освіти.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації Н.В. Періус. 

 

 

 

Директор Департаменту                                                            Микола ХАРАТІН 

 
 
 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації  

06.03.2020 №  120 

 

Пам’ятка щодо оформлення матеріалів учасників  

обласного огляду – конкурсу на кращу організацію роботи харчоблоків у 

закладах загальної середньої освіти області 

 

 Огляд – конкурс  проводиться з метою покращення та удосконалення 

організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, дотримання 

норм харчування, санітарно-гігієнічних вимог, зміцнення матеріально-технічної 

бази, контролю за якістю приготування страв та культури обслуговування дітей. 

 

1. Забезпечення відповідності місць в обідньому залі  нормативним вимогам. 

2. Охоплення гарячим харчуванням учнів (кількість,%). 

3. Якість приготування страв, запровадження елементів мультипрофільного 

меню та культури обслуговування дітей. 

4. Якість сировини, збереження та термін її реалізації. 

5.  Забезпеченість холодною та гарячою, проточною водою в їдальні. 

6.  Дотримання санітарно-епідеміологічних вимог в їдальні та складських 

приміщеннях. 

7.  Оснащеність їдальні необхідним технологічним та холодильним 

обладнанням, інвентарем, посудом, спецодягом, миючими засобами згідно 

встановлених норм, оформлення інтер’єрів обідніх залів (новий освітній 

простір). 

8. Обладнання місць для миття рук, гардеробів, створення необхідних умов 

для працівників їдалень. 

9. Якість ремонту виробничих та складських приміщень, технологічного і 

холодильного обладнання. 

10.  Робота щодо списання застарілого устаткування. 

11.  Організація дієтичного харчування. 

12.  Виконання нормативних документів. 

13.  Ведення нормативної документації щодо організації харчування. 

14.  Залучення позабюджетних коштів щодо організації харчування учнів. 

15.  Охорона праці, експлуатація технологічного устаткування. 

16.  Контроль та координація організації харчування адміністрацією закладу. 

17.  ФОТОЗВІТ.        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Департаменту освіти і  

 науки облдержадміністрації  

 06.03.2020 №  120 

 

СКЛАД ЖУРІ 

обласного огляду – конкурсу на кращу організацію роботи харчоблоків  

у закладів загальної середньої освіти області 

 

Надія ПЕРІУС  заступник директора Департаменту освіти і 

науки - начальник управління ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, голова журі 

Світлана ПРІНЬКО  директор КУ «Навчально-методичного 

центру якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладах 

області», заступник голови журі 

Петро БАЛАЦЬКИЙ  провідний фахівець КУ «Навчально-

методичного центру якості освіти та 

координації господарської діяльності 

навчальних закладах області», секретар журі 

Члени журі:  

Андрій ВОВК   заступник директора КУ «Навчально-

методичного центру якості освіти та 

координації господарської діяльності 

навчальних закладах області» 

Лілія ІЛКУ  завідувач відділу координації господарської 

діяльності навчальних закладів                     

КУ «Навчально-методичного центру якості 

освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладах області» 

Валентина ГЕРЧУК провідний фахівець КУ «Навчально-

методичного центру якості освіти та 

координації господарської діяльності 

навчальних закладах області» 

Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ  начальник відділу санітарно-

епідеміологічного нагляду та організації 

розслідування спалахів Головного управління 

Держпродспоживслужби Чернівецької 

області (за згодою) 

Ольга ЗАВАЦЬКА  завідуюча виробництвом  ПТУ №8                               

м. Чернівців (за згодою) 

 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Департаменту освіти і  

 науки облдержадміністрації  

 06.03.2020 №  120 

 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

обласного огляду – конкурсу на кращу організацію роботи харчоблоків  

у навчальних закладах  області 

 

 

Надія ПЕРІУС  - заступник директора Департаменту освіти і 

науки - начальник управління ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації - голова оргкомітету 

-  

Члени організаційного комітету:  

 

Світлана ПРІНЬКО  директор КУ «Навчально-методичного 

центру якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних 

закладах області» 

 

Петро БАЛАЦЬКИЙ  провідний фахівець КУ «Навчально-

методичного центру якості освіти та 

координації господарської діяльності 

навчальних закладах області» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


