
УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про підготовку закладів освіти
до нового навчального року
з урахуванням заходів реформування 
шкільного харчування

Керуючись пунктом 5 статті 22, частиною першою статті 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статей 18,20,22 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», статей 15, 16 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів», на виконання протокольного рішення за результатами 
селекторної наради під головуванням Заступника Керівника Офісу 
Президента України К. Тимошенка 19 липня 2021 року та з метою 
забезпечення дотримання вимог за організацією безпечного та якісного 
харчування, а також запобігання виникнення харчових отруєнь в закладах 
освіти Чернівецької області:

1. Утворити комісійну робочу групу з перевірки стану закладів освіти, 
у тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного харчування, в 
Чернівецькій області (далі - робоча група) та затвердити її склад, що 
додається.

2. Робочій групі:
1) до 13.08.2021 здійснити перевірки закладів освіти, у тому числі з 

урахуванням заходів реформи шкільного харчування;
2) упродовж вересня - жовтня провести моніторинг впровадження 

реформи шкільного харчування в області.

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати сільським, 
селищним, міським радам територіальних громад області:

1) створити до 27.07.2021 місцеві робочі групи з перевірки стану 
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закладів освіти, у тому числі з урахуванням заходів реформи шкільного 
харчування, надати графіки перевірки закладів та здійснити відповідну 
перевірку закладів освіти до 13.08.2021;

2) забезпечити прискорення темпів виконання робіт щодо створення 
нової системи здорового харчування у всіх закладах освіти за рахунок коштів 
місцевих бюджетів всіх рівнів у термін до 13.08.2021;

3) розробити та затвердити плани заходів щодо переходу до нової 
системи здорового харчування у закладах освіти відповідно до п.5 цього 
розпорядження;

4) поінформувати Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації про виконання цього розпорядження, а саме, підпунктів 1,2,3 
пункту 3 до 29.07.2021 та 13.08.2021.

4. Департаменту освіти і науки, Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації, рекомендувати Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Головному управлінню 
ДСНС у Чернівецькій області, Управлінню Державної служби якості освіти в 
Чернівецькій області, ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити 
участь представників установ у проведенні перевірок закладів освіти, в тому 
числі з урахуванням заходів реформи шкільного харчування.

5. Затвердити План заходів щодо переходу до нової системи здорового 
харчування у закладах освіти області (далі — План заходів), що додається.

6. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
районним державним адміністраціям, рекомендувати сільським, селищним, 
міським радам територіальних громад області, Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Головному управлінню 
ДСНС у Чернівецькій області, Управлінню Державної служби якості освіти в 
Чернівецькій області, ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити 
виконання Плану заходів, у межах повноважень, та надавати Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації інформацію про виконання 
Плану заходів щокварталу до 25 числа останнього квартального місяця.

7. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації:
1) надавати узагальнену інформацію про стан виконання Плану 

заходів обласній державній адміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що 
настає за звітним періодом;

2) інформувати Офіс Президента України про результати роботи 
комісійних робочих груп з перевірки стану закладів освіти, у тому числі з 
урахуванням заходів реформи шкільного харчування, щочетверга до 
15.08.2021.
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8. Контроль за виконанням розп 
голови обласної державної адміністрації

В.о. голови обласної 
державної адміністрації

ення покласти на заступника 
ну Ісопенко.

огдан КОВАЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної 
державної адміністрації

СКЛАД 
комісійної робочої групи з перевірки стану закладів освіти, у тому числі 
з урахуванням заходів реформи шкільного харчування, у Чернівецькій 

області

Ірина ІСОПЕНКО заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи

Людвига ЦУРКАН директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації, 
заступник голови робочої групи

Надія ПЕРІУС заступник директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації, 
заступник голови робочої групи
Члени робочої групи:

ЖаннаГАЛАЙ головний спеціаліст Управління Державної 
служби якості освіти в Чернівецькій області 
(за згодою)

Наталія ТОПКО в.о. генерального директора Державної 
установи «Чернівецький обласний центр 
контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України» 
(за згодою)

Оксана ГРИНЮК заступника директора Департаменту 
начальник управління освіти та цифрової 
трансформації Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації

Тетяна БУРЛАКА завідувач відділу епідеміологічного нагляду 
(спостереження) та профілактики
неінфекційних хвороб Державної установи 
«Чернівецький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони 
здоров'я України» (за згодою)

Світлана ПРІНЬКО директор Навчально-методичного центру 
якості освіти та координації господарської 
діяльності навчальних закладів області 
(за згодою)

Андрій ВОВК заступник директора Навчально- 
методичного центру якості освіти та 
координації господарської діяльності
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навчальних закладів області 
(за згодою)

Василь ПАВЛЮК заступник начальника управління медичної 
допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації

В’ячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ начальник відділу санітарно-
епідеміологічного нагляду та організації 
розслідування спалахів Управління
державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Головного
управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області (за згодою)

Іван ШАМБРА начальник відділу запобігання надзвичайним 
ситуаціям Головного управління ДСНС 
України в Чернівецькій області (за згодою)

Директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Людвига ЦУРКАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження обласної 
державної адміністрації t 
Я, О*. &СЧь

План заходів 
щодо переходу до нової системи здорового харчування 

у закладах освіти області
№ 
з/п

Заходи Виконавці Термін 
виконання

1. Створити спільні комісійні групи з перевірки 
стану закладів освіти в Чернівецькій області, в 
тому числі з урахуванням заходів реформи 
шкільного харчування

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Головне управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області, Головне управління ДСНС у 
Чернівецькій області, Управління Державної 
служби якості освіти в Чернівецькій області, 
Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, сільські, селищні, міські ради 
територіальних громад області

Липень 2021 
року

2. Здійснити перевірку закладів освіти, у тому 
числі з урахуванням заходів реформи шкільного 
харчування, провести оцінку фактичного стану 
матеріально-технічного забезпечення закладів 
освіти

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Головне управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області, Головне управління ДСНС у 
Чернівецькій області, Управління Державної 
служби якості освіти в Чернівецькій області, 
Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, сільські, селищні, міські ради 
територіальних громад області

До 13.08.2021

3. Проаналізувати наявні угоди з організації 
закупівель харчових продуктів та/або послуг з 
харчування у закладах освіти області та

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, сільські, селищні, міські ради 
територіальних громад області

До 13.08.2021



передбачити (при потребі) укладання
додаткових угод щодо надання послуг з 
організації харчування, постачання продуктів 
відповідно до оновленого чинного
законодавства

4. Заключити (при потребі) угоди щодо організації 
харчування відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі»

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, сільські, селищні, міські ради 
територіальних громад області

3 01.09.2021
по 01.01.2022

5. Здійснити моніторинг наявних меню по
закладах освіти на відповідність до оновлених 
норм та рекомендованого 4-х тижневого меню

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, сільські, селищні, міські 
ради територіальних громад області

До 13.08.2021

6. Розробити гнучкий перехідний період на нові 
норми харчування у закладах освіти з 01.09.2021 
по 01.01.2022 відповідно до спільного листа 
Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 
07.07.2021 №1/9-347/26-04/19995/2-21

Сільські, селищні, міські ради територіальних 
громад області

До 15.08.2021

7. Продовжувати інформаційно-роз ’яснювальну 
роботу (тренінги, семінари) щодо сучасних 
підходів до організації шкільного харчування, 
формування культури здорового харчування 
серед учасників освітнього процесу закладів 
освіти

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Головне управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області

Серпень- 
грудень 2021 
року

8. Завершити впровадження у харчоблоках 
закладів освіти постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах НАССР, та 
забезпечити їх дієвість

Сільські, селищні, міські ради територіальних 
громад області, оператори ринку харчових 
продуктів, які надають послуги харчування у 
закладах освіти

До 25.08.2021

9. Проводити аналіз стану впровадження системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках (НАССР) на харчоблоках 
закладів освіти

Головне управління Держпродспоживслужби у 
Чернівецькій області

Щоквартально



10. Провести моніторинг впровадження реформи 
шкільного харчування в області

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації, Управління 
Державної служби якості освіти у Чернівецькій 
області, селищні, міські ради територіальних 
громад області

Вересень -
жовтень 2021 
року

11. Провести лабораторно-інструментальні
дослідження питної води та повторні 
дослідження за результатами виявлених 
-відхилень досліджених зразків об’єктів 
навколишнього середовища

Головне управління Держпродспоживслужби у 
Чернівецькій області, Державна установа 
«Чернівецький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони 
здоров'я України», районні державні
адміністрації, сільські, селищні, міські ради 
територіальних громад області

До 01.09.2021

12. Оновити санітарно-технічний стан приміщень 
харчоблоків, забезпечити технологічним та 
холодильним (морозильним) обладнанням, 
розділовим інвентарем, посудом тощо
відповідно до потреб існуючих потужностей

Сільські, селищні, міські ради територіальних 
громад області

Упродовж 
2020-2022 
років, 
відповідно до 
розроблених 
планів

13. При прийнятті місцевих бюджетів на рік та 
внесенні змін до них передбачати кошти для 
приведення харчоблоків освітніх закладів у 
відповідність до вимог чинного законодавства 
України та запланувати кошти на новий
бюджетний рік

Сільські, селищні, міські ради територіальних 
громад області

До 01.12.



14. Забезпечити дотримання вимог додатків 9, 10, 
11 до Санітарного регламенту для закладів 
загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 25.09.2020 року №2205

Сільські, селищні, міські ради територіальних 
громад області, керівники закладів освіти та 
оператори ринку харчових продуктів, які 
надають послуги харчування у закладах освіти

Постійно

15. Забезпечити постійний лабораторний контроль 
у відповідності до планів державного контролю 
в сфері безпечності харчових продуктів та 
санітарного законодавства за операторами 
ринку харчових продуктів, які надають послуги 
з харчування в освітніх закладах

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Постійно

16. Визначити пілотні заклади освіти з урахуванням 
впровадження заходів реформи шкільного 
харчування, в яких створено умови для 
безпечного якісного харчування

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації

До 25.08.2021

17. Провести тренінги, семінари для працівників 
органів управління освітою/відповідальних осіб 
з питань організації харчування виконавчих 
комітетів міських, селищних, сільських рад 
щодо сучасних підходів до організації 
шкільного харчування, формування культури 
здорового харчування у вихованців закладів 
освіти, популяризації кращого досвіду тощо

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації

Серпень, 
жовтень, 
грудень 2021 
року

Директор Департаменту освіти науки 
обласної державної адміністрації Людвига ЦУРКАН


