УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
«10» листопада 2021 р.

№ 359

Щодо виконання регіонального
плану заходів «Дітям Буковини –
здорове харчування на 2021-2023
роки»
Відповідно до регіонального плану заходів «Дітям Буковини – здорове
харчування», затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації
від 27.10.2021 № 1203-р та з метою якісного впровадження реформи шкільного
харчування у закладах освіти області
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам місцевих органів управління освітою сільських, селищних,
міських рад, закладів комунальної власності Чернівецької обласної ради, закладів
професійної (професійно-технічної) освіти та закладів фахової передвищої освіти,
що провадять освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої
освіти:
1.1. Вжити заходів щодо забезпечення умов для належного харчування дітей
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та впровадження нового
Санітарного регламенту, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 25.0.2020 № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.11.2020 за № 1111/35394, щороку до 01 вересня.
1.2. Визначитись до 15.12.2021 із примірним чотиритижневим сезонним
меню для організації харчування з 01 січня 2022 року (використання меню,
рекомендованого МОЗ, або складеного закладом освіти за погодженням з
територіальним органом Держпродспоживслужби) за умови дотримання
використання основних груп харчових продуктів:
1.2.1. Зернові продукті та/або картопля (перероблена): протягом тижня
харчування повинно включати три або більше різновидів страв з цієї категорії.

1.2.2. Овочі: протягом тижня харчування повинно включати три або більше
різновидів страв з цієї категорії (різноманітні, сезонні, свіжі, заморожені або
квашені). Картопля: відварена без шкірки, запечена, тушкована або картопляне
пюре, в перших стравах.
1.2.3. Фрукти: протягом тижня харчування повинно включати сукупно п'ять
порцій (різноманітні, сезонні, свіжі або заморожені).
1.2.4. М'ясо (крім водоплавної птиці) охолоджене/заморожене, риба морська,
яйця (крім водоплавної птиці), горіхи, бобові та насіння: при одноразовому
харчуванні раціон повинен включати принаймні дві порції м'яса, одну порцію яєць
та риби на тиждень (заборонено включати м'ясо-ковбасні вироби промислового
виробництва).1.2.5. Харчові жири: рослинна олія, вершкове масло: рафінована
олія, що містить більше 50 % мононенасичених жирів і менш ніж 40 %
поліненасичених жирів, вершкове масло, що містить не менше ніж 72 %
молочного жиру.
1.2.6. Молоко та молочні продукти: (йогурт, кефір, ацидофільне молоко, сир
твердий, сир м’який та сир кисломолочний, сметана), а також страви з них повинні
містити не більше 10 г цукрів на 100 г/мл готового продукту, сир кисломолочний
повинен бути з масовою часткою жиру не менше 5 %, сметана – не менше 15 %.
1.2.7. Напої: вода питна негазована, фруктові, овочеві та фруктово-овочеві
пастеризовані соки, напої, виготовлені на місці без додавання цукрів або
підсолоджувачів (чай, чай фруктовий, компот, узвар, напої на основі обсмаженого
зерна (ячмінь, жито) та цикорію, какао з молоком, какао з напоями на основі сої,
рису, вівса, кукурудзи, гречки, горіхів або мигдалю).
1.2.8. Хлібо-булочні вироби, борошняні кулінарні вироби з тіста печені, на
основі житнього та/або цільнозернового житнього, пшеничного та змішаного або
безглютенового борошна.
1.2.9. Супи, соуси, страви, приготовані виключно з інгредієнтів рослинного
або тваринного походження без використання харчових концентратів.
1.3. Провести оцінку фактичного стану матеріально-технічного забезпечення
закладів освіти, відповідно до примірного оновленого паспорта харчоблоку
закладу освіти спільно з організаторами харчування (за наявності).
1.4. Затвердити до 01.12.2021 план зміцнення та модернізації їдалень та
харчоблоків закладів освіти, врахувавши покращення санітарно-технічного стану
приміщень харчоблоків (поточні, капітальні ремонти тощо) та оновлення
технологічним та холодильним (морозильним) обладнанням.
1.5. Завершити впровадження в закладах освіти області європейської моделі
системи гарантування безпеки і якості продуктів харчування, що базується на
процедурах НАССР відповідно до вимог ст. 20, 21 Закону України № 771 «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та
забезпечити ефективне її функціонування упродовж освітнього процесу.
1.6. Ввести до штатного розпису закладів загальної середньої освіти посаду
сестри медичної з дієтичного харчування (за потреби), щороку до 01 вересня.

1.7. Укомплектувати заклади освіти кваліфікованими працівниками
харчоблоків та не допускати до роботи працівників, які не пройшли обов’язкових
медичних оглядів, щороку до 01 вересня.
1.8. Вжити заходів щодо організації індивідуального харчування для учнів з
особливими дієтичними потребами з урахуванням рекомендацій щодо
обмеження/виключення відповідних харчових продуктів, напоїв та страв,
зазначених у медичній документації (історія розвитку дитини ф.026/о),
передбачивши спеціальне меню для дітей з особливими дієтичними потребами
(цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо) з урахуванням вимог
чинного законодавства, відповідно до запитів здобувачів освіти.
1.9. Запроваджувати нові форми організації харчування (кейтерінг,
«шведський стіл», «мультипрофільне» харчування) з використанням рецептур
збірника шкільного харчування, що має позитивний висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, щороку до 01 вересня 2021р.
1.10. Створити до 15.12.2021 координаційну раду з питань контролю за
якістю харчування в громаді, залучивши до її складу представників з числа
депутатського корпусу, виконавчого комітету, батьківської громадськості тощо.
1.11. Заслуховувати питання організації харчування дітей в громаді та
впровадження реформи шкільного харчування на нарадах, засіданнях виконавчих
комітетів органів місцевого самоврядування тощо, протягом 2021-2023 років.
1.12. Підвищити відсоток охоплення різними формами харчування всіх
здобувачів освіти та збільшити їх кількість щодо охоплення гарячим харчуванням,
упродовж 2021-2023 рр.
1.13. Забезпечити безкоштовне харчування учнів пільгової категорії
відповідно до чинного законодавства, упродовж 2021-2023 рр.
1.14. Розробити та впровадити в закладах освіти бренд здорового харчування
(банери, розділ сайту, логотипи, інформаційні куточки, форма для працівників
їдалень тощо) до 15.01.2022, надалі до 01 вересня протягом 2022-2023 рр. (за
потреби).
1.15. Забезпечити контроль за дотриманням якісного питного режиму
відповідно до вимог чинного законодавства, протягом 2021-2023 рр.
1.16. Забезпечити використання у процесі діяльності харчоблоків закладів
освіти миючих та дезінфікуючих засобів (у тому числі, засобів для дезінсекції та
дератизації) і антисептиків, які зареєстровані та дозволені до використання в
закладах освіти України відповідно до вимог статей 33, 34 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», протягом 2021-2023рр.
1.17. Забезпечити участь працівників:
- у гігієнічних навчаннях з питань безпечного поводження з харчовими
продуктами та запобігання інфекційних захворювань і харчових отруєнь
операторами ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів у сфері шкільного
харчування;
- у навчаннях щодо безумовного дотримання вимог законодавства про
безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
точках (НАССР), а також застосування методичних рекомендацій щодо
методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в
закладах освіти.
1.18. Забезпечити безперебійне постачання якісних та безпечних харчових
продуктів та продовольчої сировини до закладів освіти, контроль за оптимальним
режимом роботи їдалень, постійно.
1.19. Не допускати приймання та введення в обіг харчових продуктів,
отриманих з потужностей (виробники, постачальники, транспортні засоби), що не
пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу
відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», постійно.
1.20. Погоджувати з ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
асортимент страв, буфетної продукції відповідно до затверджених нормативів,
протягом 2021-2023рр.
1.21. Проводити комісійні обстеження закладі освіти з питань готовності до
нового навчального року, зокрема з організації харчування дітей, щороку до
25 серпня.
1.22. Здійснити стажування, підвищення кваліфікації працівників
харчоблоків, відповідальних за організацію харчування, протягом 2021-2023рр.
1.23. Здійснювати спільно з ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області щоквартально до 05 числа аналіз стану організації харчування в закладах
освіти відповідно до вимог Санітарних регламентів та постанови Кабінету
Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку» та впровадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю
у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів освіти.
2. Інформацію про хід виконання наказу:
2.1. Відображати у дашборді з питань організації харчування відповідно до
визначених параметрів, щомісяця.
2.2. Надсилати письмово на електронні адреси КУ «Навчально-методичний
центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладах
області» s_prinko@ukr.net та zgan21@ukr.net до 20 червня та до 20 грудня
протягом 2021-2023рр з поміткою (назва ТГ_виконання розпорядження №1203).
3. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації
господарської діяльності навчальних закладах області» (С. Прінько):
3.1. Здійснювати систематичний моніторинг організації харчування у
закладах освіти області та координацію роботи із зазначеного питання протягом
2021-2023рр.
3.2. Забезпечити функціонування дашборду з питань організації харчування.
3.3. Створити до 01.12.2021 інформаційний портал на сайтах Департаменту
та Центру якості освіти з реформування системи шкільного харчування

(проведення тендерних закупівель, вимог до постачання продуктів, вимог до
харчоблоків, технологічних процесів приготування їжі, меню тощо).
4. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та
координації господарської діяльності навчальних закладах області».
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор Департаменту

Людвига ЦУРКАН

