
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від   09.02.2021 р.       № 1 

 

Про затвердження Плану заходів 

щодо створення належних умов  

для безпечного  харчування учнів 

у закладах загальної середньої  

освіти Івано-Франківської міської ради  

на 2021 рік 

 

На виконання доручення  Прем’єр-міністра України за результатами селекторної 

наради з питань реформування системи шкільного харчування від 14.12.2020 року 

№ 50773/01-20, розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

від 27.01.2021 року № 13 «Про затвердження плану заходів щодо створення 

належних умов для безпечного харчування в закладах освіти області на 2021 рік», 

наказу Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано- Франківської 

обласної державної адміністрації від 03.02.2021 року № 21 «Про виконання Плану 

заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування в закладах 

освіти області на 2021 рік», з метою створення належних умов для безпечного  

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

ради 

 

1. Затвердити План заходів щодо створення належних умов для безпечного  

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

ради (додається). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

ради забезпечити: 

2.1. Виконання Плану заходів щодо створення належних умов для безпечного  

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

ради. 

2.2. Інформувати  Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

про стан виконання  Плану заходів щоквартально до  05 числа місяця, що настає за 

звітним періодом. 

2.3. На офіційному вебсайті прилюднювати інформацію про хід виконання Плану 

заходів щодо створення належних умов для безпечного  харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради щоквартально. 

3. Оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

 директора Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

Н.Микулу. 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 
С.Бойчук, 53-56-66 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження директора  

Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 

від    09.02. 2021р.      № 1 

 

 

ПЛАН заходів 

щодо створення належних умов для безпечного  харчування учнів 

у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради у 2021 році 

 

Мета: забезпечити учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм харчування у 

навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

22 листопада 2004 року N 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 

року N 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за N 661/10941. 

 

 

№ 

за 

/п 

Напрямки роботи  Пріоритетні завдання / 

Заходи 

Виконавці Термін 

виконання 

При 

мітки 

І Організаційно-

аналітична робота 

1.1. Напрацювати проєкт «Модернізація харчоблоків» до Програми  

«Освіта Івано-Франківської міської територіальної громади. 

2021-2025 роки»  

Департамент освіти та 

науки 

 

Січень 2021  

1.2. Підготувати проєкт рішення Івано-Франківської міської ради 

«Про встановлення вартості харчування учнів, які навчаються у 

1-11 класах закладів загальної середньої освіти денної форми 

навчання Івано-Франківської міської ради, за кошти бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади» 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041591.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041591.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10941.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10941.html


1.3. Підготувати проєкт наказу «Про організацію харчування учнів, 

які навчаються у 1-11 класах закладів загальної середньої освіти 

денної форми навчання Івано-Франківської міської ради, за 

кошти з бюджету Івано-Франківської територіальної громади»  

  1.4. Ознайомити керівників закладів загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради з нормативно-правовими 

документами: Санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти (наказ МОЗ України від 25.09.2020р. № 2205), 

Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та 

використання постійно діючих процедур, які базуються на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках у закладах освіти (наказ МРЕТСГ України від 

17.11.2020р. № 2347), Методичні рекомендації щодо методології 

особливостей здійснення закупівель у сфері організації 

харчування в закладах освіти (наказ МРЕТСГ України від 

30.10.2020р. № 2208) 

Департамент освіти та 

науки 

Лютий  

2021 
 

ІІ Інформаційно-

роз’яснювальна 

робота 

2.1. Провести онлайн-нараду керівників ззсо щодо сучасних підходів 

до організації шкільного харчування, формування культури 

здорового харчування серед вихованців закладів освіти згідно з 

вимогами нового Санітарного регламенту  для закладів загальної 

середньої освіти  

Департамент освіти та 

науки 

 

лютий 

2021р 
 

2.2. Провести презентаційний семінар «Обговорюємо проєкт «Нове 

шкільне харчування відповідно до вимог Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти»  

Департамент освіти та 

науки 

 

лютий 

2021 
 

2.3. Провести виробничу нараду за участі ФОП, працівників 

харчоблоку, працівників Івано-Франківського міськрайонного 

управління Держсанепідслужби в Івано-Франківській області 

«Обговорюємо проєкт «Нове шкільне харчування відповідно до 

вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти»  

Департамент освіти та 

науки 

 

Лютий 

2021 
 

2.4. 

 

 

Провести навчання персоналу операторів ринку, які задіяні в 

організації харчування, щодо впровадження у закладах освіти 

нових стандартів харчування 

 

Департамент освіти та 

науки 

 

 

лютий –

березень 

2021 

 

 



 

2.5. 

Довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради нормативно-правові документи: 

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти 

(наказ МОЗ України від 25.09.2020р. № 2205), Методичні 

настанови щодо розроблення, запровадження та використання 

постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках у 

закладах освіти (наказ МРЕТСГ України від 17.11.2020р. № 

2347), Методичні рекомендації щодо методології особливостей 

 здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах 

освіти (наказ МРЕТСГ України від 30.10.2020р. № 2208) 

Департамент освіти та 

науки 

лютий 

2021р. 
 

2.6. Довести до відома керівників закладів освіти, фізичних осіб 

підприємців, котрі надають послуги з харчування, учасників 

освітнього процесу вимоги Санітарного регламенту в частині 

організації харчування учнів (наказ № 2205 від 25.09.2020р., Р.VІ, 

додатки 9, 10, 11) 

Департамент освіти та 

науки 

лютий 2021  

  2.7. Організувати батьківський лекторій «Організація безпечного, 

якісного, повноцінного та корисного харчування відповідно до 

норм харчування, Порядку організації харчування, вимог нового 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти». 

Керівники ЗЗСО 

 

2021  

2.8. Узагальнити досвід роботи Ліцею № 23 ім. Р.Гурика  з питання 

«Організація раціонального, збалансованого харчування учнів» 

Департамент освіти та 

науки 

Січень-

березень 

2021 

 

2.9. Поширювати досвід роботи з питань організації харчування у 

закаладах загальної середньої освіти  

Департамент освіти та 

науки 

  

2.10 Висвітлювати стан організації харчування учнів на офіційних 

сайтах Департаменту освіти та науки, закладів зсо 

Департамент освіти та 

науки  

Керівники ЗЗСО 

Січень-

грудень 

2021р. 

 

ІІІ 

 

 

 

 

 

Робота щодо 

запровадження та 

використання 

НАССР 

3.1. Завершити роботу щодо запровадження та використання 

постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точка 

(НАССР), та забезпечити їх дієвість 

Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

 ФОП 

до  

01.09. 

2021р. 

 

3.2. Організувати навчання працівників, котрі задіяні в організації 

харчування учнів, щодо безумовного дотримання вимог 

законодавства про безпечність та окремі показники якості 

Департамент освіти та 

науки 

управління 

до 01.04. 

2021р. 
 



харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

Держсанепідслужби в 

Івано-Франківській 

області 

ІV 

 

Моніторинг  

стану організації 

харчування у 

закладах загальної 

середньої освіти 

4.1. Здійснювати моніторинг стану організації харчування у закладах 

загальної середньої освіти. 

Департамент освіти та 

науки 

управління 

Держсанепідслужби в 

Івано-Франківській 

області 

  

4.2. Створити комісію з питань вивчення організації та стану 

харчування у закладах загальної середньої освіти 
лютий – 

травень 2021 

р. 

 

4.3. Проводити експрес-опитування «Стан організації харчування у 

закладах загальної середньої освіти» 

Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

Щоквартально  

4.4. Здійснювати щоденний контроль за якістю продуктів, що 

надходять до закладу освіти, умовами їх зберігання, дотриманням 

термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням 

санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), 

буфеті, фактичним виконанням меню за меню-розкладом, що 

містять кількісні дані про рецептуру страв. 

Керівники ЗЗСО Щоденно  

4.5. Здійснювати контроль за організацією умов для забезпечення 

харчуванням учнів із особливими дієтичними потребами, у тому 

числі з непереносимістю глютену та лактози відповідно до 

додатку 11  Санітарного регламенту. 

Керівники ЗЗСО  Щоденно   

4.6. Здійснювати контроль за додержанням вимог санітарно-

гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти в період 

карантину.  

 

Керівники ЗЗСО 

Щоденно  

4.7. Забезпечити учасників освітнього процесу засобами 

індивідуального захисту 

Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

 

Щоденно 
 

 

V 

Організація роботи 

щодо поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

шкільної їдальні 

5.1. Напрацювати проєкт «Модернізація харчоблоків» (Програма  

«Освіта Івано-Франківської міської територіальної громади. 

2021-2025 роки») 

Департамент освіти та 

науки 

 

2021р  

5.2. Укласти план роботи щодо поліпшення матеріально-технічної 

бази їдальні 

Керівники ЗЗСО 2021  

VІ Робота з виховання 6.1. Виготовити «символ змін» у шкільній їдальні  

 

Керівники ЗЗСО 2021  



культури 

харчування, 

пропаганда 

здорового  

харчування серед 

учасників 

освітнього процесу 

6.2. Виготовити картку-візитку «Шкільна їдальня».  Керівники ЗЗСО 2021  

6.3.  Оформити/дооформити паспорт шкільної їдальні Керівники ЗЗСО 2021  

6.4. Провести опитування «Харчування очима учасників освітнього 

процесу» 
Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

Щоквартально  

6.5. Провести фотомарафон «Страва дня» Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

ФОП 

Лютий 2021  

6.6. Провести конкурс відеоробіт  «Шкільне харчування: перші кроки 

до змін» серед учасників освітнього процесу закладів загальної 

середньої освіти Івано-Франківської міської ради.  

Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

 

Березень 

2021 
 

6.7. Провести фотофестиваль «Меню одного дня»  

(сніданок/обід/вільний вибір страв) 

Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

Квітень-

травень  2021 
 

6.8. Підготувати  фото/відеоматеріали: «Ми за здорове харчування!», 

«Нове шкільне меню: вчимо дітей споживати здорову їжу», «Їжа, 

приготовлена зі смаком», «Впроваджуємо нові технології у 

шкільній їдальні», «Вчимося споживати здорову їжу», «День 

здорового харчування у ззсо» та інші на вибір закладу освіти (до 

Всесвітнього дня здорового харчування (16 жовтня), Міжнародного дня 

кухаря і кулінара (20 жовтня) 

Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

 

Жовтень 

2021 
 

6.9. Провести конкурс відеоробіт «Здорова їжа – здорова сім’я» Департамент освіти та 

науки 

Керівники ЗЗСО 

Листопад 

2021 
 

6.10

. 

Підготувати мультимедійну презентацію «Харчування у закладах 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради» 

Департамент освіти та 

науки 

 

Грудень 2021  

 

 

 

 

 


