
      

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  
 

від  25 лютого 2022 року         № 20 

 

 

Про затвердження міського плану 

заходів щодо створення 

належних умов для безпечного 

та якісного харчування дітей 

в закладах освіти Кропивницької  

міської територіальної громади  

на 2022-2023 роки 
 

 

 Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05 серпня 2020 року № 1008-р «Про затвердження плану заходів 

з реформування системи шкільного харчування», з метою створення 

належних умов для безпечного і якісного харчування та запобігання 

випадкам харчових отруєнь серед дітей в закладах освіти: 

1. Затвердити міський план заходів щодо створення належних умов 

для безпечного та якісного харчування дітей в закладах освіти 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – 

міський план заходів), що додається. 

2. Управлінню освіти Кропивницької міської ради забезпечити 

протягом 2022-2023 років контроль за виконанням міського плану заходів та 

інформування департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області про виконання розпорядження щокварталу                  

до 10 числа. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

Ірина Сидоренко 35 83 49 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

       25 лютого 2022 року № 20 

 

МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування 

дітей в закладах освіти Кропивницької міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки 
 

1. Забезпечувати проведення навчання працівників, які задіяні в 

організації харчування в закладах освіти, щодо дотримання вимог 

законодавства про безпечність, з питань впровадження та дієвості системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках (НАССР) на 

харчоблоках закладів освіти 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

 

2. Забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

учасниками освітнього процесу закладів освіти щодо сучасних підходів до 

організації шкільного харчування, формування культури здорового 

харчування, корисних харчових звичок 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 
 

3. Здійснювати підбір кваліфікованого персоналу для харчоблоків 

закладів освіти 

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

 

4. Забезпечувати укомплектування закладів освіти кваліфікованими 

медичними працівниками та недопущення до роботи працівників, які не 

пройшли обов’язкові медичні огляди, гігієнічне навчання 

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

5. Зміцнювати матеріально-технічний стан їдалень, харчоблоків 

закладів освіти 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 
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6. Забезпечувати проведення підвищення кваліфікації кухарів закладів  

освіти 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

 Протягом 2022-2023 років 

7. З метою моніторингу якості харчування, не рідше одного разу на 

рік проводити анкетування дітей та їхніх батьків для врахування результатів 

роботи 

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

8. Забезпечувати контроль за організацією повноцінного 

збалансованого харчування дітей під час відпочинкової та оздоровчої 

кампаній 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

9. Забезпечувати підпорядковані заклади питною водою гарантованої 

якості та безпечності 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

10. Здійснювати в установленому порядку розгляд та погодження 

примірних чотиритижневих меню для закладів освіти з урахуванням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 

11. Дотримуватись Методичних рекомендацій щодо методології 

особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в 

закладах  освіти,  затверджених  наказом   Міністерства  розвитку  економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 30 жовтня 2020 року                    

№ 2208-20, під час проведення тендерних процедур 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 
 

Протягом 2022-2023 років 
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12. Вживати заходів щодо проведення виробничого лабораторного 

контролю страв, що готуються для дітей в закладах освіти 

Управління освіти  

Керівники закладів освіти 

 

Протягом 2022-2023 років 
 

13. У разі виявлення випадків неякісної, небезпечної, з порушенням 

маркування під час постачання харчової продукції до закладів освіти 

інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській 

області 

Управління освіти 

 

Протягом 2022-2023 років 

 

 

 

Начальник управління освіти       Лариса КОСТЕНКО 


