
Звіт про виконання Регіонального плану 

 заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування  

у закладах освіти на 2021–2023 роки 
 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні за 

виконання 

Термін  

виконання 

Стан виконання 

1 2 3 4  

1. Організація та проведення циклу семінарів-навчань для 
керівників закладів освіти, персоналу харчоблоків, 
представників суб’єктів господарювання, що задіяні в 
організації харчування дітей, відповідальних осіб – 
постачальників продуктів харчування та продовольчої 
сировини з питань: 

санітарно-гігієнічні вимог до організації харчування 
дітей; 
вимоги законодавства про безпечність та окремі 

показники якості харчових продуктів, заснованих на 
принципах  системи аналізу небезпечних факторів та 
контролю у критичних точках (НАССР); 

вимоги Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ від 
25.09.2020 № 2205 (далі – Санітарний регламент) 

Департамент освіти і 
науки обласної 
державної адміністрації 
(далі – Департамент), 
Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Луганській області (за 
згодою) 

І півріччя 
2021 року 

Керівники закладів освіти області ознайомлені з 
Методичними настановами щодо розроблення, 
запровадження та використання постійно діючих 
процедур, які базуються на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних точках в 
закладах освіти, затвердженими наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 17.11.2020 № 2347. 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 
08.06.2021 на базі Сєвєродонецької ЗОШ № 8 проведено 
регіональний круглий стіл «Інфраструктура та обладнання 
шкільних їдалень за стандартами HACCP», в рамках якого 
керівники органів управління освітою навчалися 
сучасному підходу до стандартів дитячого харчування з 
дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм. У 
рамках цього заходу МБФ «Жовто-Блакитні Крила» та 
ВГО «Поруч» у партнерстві з ChildFund Deutschland 
проведено презентацію модернізованої шкільної їдальні. 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
Луганській області спільно з Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації 10.09.2021 проведено нараду з 
керівниками управлінь (відділів) освіти територіальних 
громад області, в рамках якої розглянуто питання  щодо 
змін в організації системи харчування, рекомендації щодо 
розробки нових меню та документації для проведення 
процедур закупівель продуктів харчування з урахуванням 
вимог 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». 

Усіх засновників та керівників закладів загальної 
середньої освіти, керівників відділу (управлінь) освіти 
ознайомлено з роз’ясненнями Міністерства освіти і науки 
України (лист від 09.08.2021 № 01-13/02162) щодо 
реформування шкільного харчування: 

оновлення нормативно-правової бази; 
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впровадження НАССР як важливого інструменту для 
контролю безпеки харчування; 

меню та рецепти; 
організація харчування дітей з особливими освітніми 

потребами; 
закупівлі харчування для закладів освіти; 
модернізація шкільних харчоблоків та їдалень. 
Делегація Луганської області 08.10.2021 брала участь у 

третьому регіональному форумі «Реформа шкільного 
харчування» у  м. Дніпро. 

2. Організація та проведення моніторингових обстежень 
харчоблоків освітніх закладів на узгодженість з Вимогами 
щодо розробки, впровадження та застосування постійно 
діючих процедур, заснованих на принципах Системи 
управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), 
затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 01.10.2012 № 590 

Департамент, управління 
(відділи) освіти РДА, 
органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
Луганській області з початку 2021 року здійснено 90 
позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері безпечності харчових продуктів у закладах освіти, у 
тому числі 66 закладів загальної середньої освіти та 24 
дошкільних заклади освіти. За результатами проведення 
позапланових заходів видано 4 приписи дошкільним 
закладам освіти та 16 приписів закладам загальної 
середньої освіти щодо усунення виявлених порушень із 
зазначенням термінів виконання. 

3.  Модернізація харчоблоків у закладах загальної середньої 
освіти відповідно до вимог наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 

2021 рік – 
І півріччя 
2023 року  

Відповідно до протокольних рішень за результатами 
селекторних нарад Офісу Президента України  на контролі 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації була 
робота по одинадцяти  закладах загальної середньої освіти 
щодо створення нової системи здорового харчування в 
українських школах за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Проведена заміна застарілого обладнання харчоблоків 
в п’ятьох з них, це:  
Ліцей № 1 міста Сєвєродонецька, 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 міста 
Сєвєродонецька,  
Опорний заклад освіти «Троїцький ліцей», 
Білолуцька гімназія, 
Пісківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

В них придбано та встановлено холодильне та 
технологічне обладнання на загальну суму 1405,02 тис. 
грн. 

Також виконано роботи в 6 закладах загальної 
середньої освіти м. Лисичанська (школи №№ 4, 5, 8, 9, 27, 
29). 

На виготовлення проектно-кошторисної документації, 
виконання ремонтних робіт, придбання гастрономічних 
столів, промислових стелажів,   мийок, електрообладнання  



3 
 

з місцевого бюджету було виділено 1134,6 тис. грн. 
Продовжується робота щодо покращення матеріально-

технічної бази харчоблоків закладів освіти з метою 
приведення їх стану у відповідність до вимог санітарного 
законодавства. 
За І-ІІІ квартали 2021 року за рахунок місцевих бюджетів 
територіальних громад Луганської області в закладах 
загальної середньої освіти  області на ремонтні роботи в 
харчоблоках витрачено 14 367,729 тис.грн, на придбання 
обладнання – 4 312,504 тис.грн. 
У 2021 році проведено ремонт 36 шкільних їдалень. З них 
за рахунок державного бюджету – в 2 закладах, за рахунок 
місцевих бюджетів – в 34 закладах. Закуплено 191 одиниць 
технологічного обладнання. 
У співпраці з МБФ «Жовто-Блакитні Крила» та ВГО 
«Поруч» в рамках проєкту School Food Generation 
28.09.2021 у комунальному закладі «Кіндрашівський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Станично-
Луганської селищної територіальної громади» відкрито 
модернізовану шкільну їдальню. 

4. Забезпечення впровадження Системи процедур (НАССР) 
на харчоблоках освітніх закладів 

2021-2023 
роки 

301 заклад освіти розробив постійно діючі процедури, 
засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

5.  Популяризація формування культури харчування та 
розвитку принципів здорового харчування із залученням 
інститутів громадянського суспільства 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
підтримує  реалізацію проєкту School Food Generation - 
«Впровадження санітарних норм якості харчових 
продуктів згідно положень НАССР щодо контролю 
безпечності продуктів харчування та покращення умов, які 
не відповідають санітарним нормам, в їдальнях державних 
освітніх закладів у Луганській та Донецькій областях 
(підконтрольних Уряду України)», який реалізовує МБФ 
«Жовто-Блакитні Крила» та ВГО «Поруч» у партнерстві з 
ChildFund Deutschland та за фінансової підтримки 
Федерального міністерства економічного співробітництва 
та розвитку Німеччини (BMZ). 

Протягом березня-квітня 2021 року в межах Проєкту в 
закладах освіти Луганщини проведено навчально-
практичні заходи з тематики безпечного харчування для 
працівників 18 закладів освіти. В програмі: динамічний 
тренінг-майстер-клас на робочому місці з впровадження 
міжнародних стандартів безпечного харчування та 
моніторинг стану харчоблоків. За підсумками тренінгів 
експертами вироблені практичні рекомендації з 
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проблематики шкільного харчування. 
Шість представників органів управління освіти 

територіальних громад області взяли участь у тренінговій 
програмі з підготовки тренерів з основ впровадження 
безпечного харчування (НАССР). В програмі навчання: 
нормативна база НАССР, впровадження стандартів 
НАССР, санітарні регламенти та вимоги до 
інфраструктури, вимоги до безпеки продуктів і сировини, 
основи тренерської майстерності. 

З метою якісного, мобільного та ефективного 
управління безпечністю харчових продуктів заклади освіти 
Чмирівської сільської ради за підтримки громадської 
організації СФЕРО долучилися до проєкту DECIDE в 
компоненті впровадження НАССР. Ними завершено 
перший етап розробки базової документації та розпочато 
наступний етап роботи - валідація, верифікація та 
актуалізація стандартів НАССР в роботу кожного закладу 
освіти. 

У вересні 2021 року Міжнародний благодійний Фонд 
«Жовто-Блакитні Крила» і ВГО «ПОРУЧ» у партнерстві з 
Дитячим Фондом Фонду Німеччини за фінансової 
підтримки Федерального міністерства економічного 
співробітництва і розвитку Німеччини передав закладам 
загальної середньої освіти області для використання в 
освітньому процесі 2021-2022 навчального року настільну 
гру про здорове харчування «The School of Healthy Food», 
розроблену і виготовлену в рамках проєкту «School Food 
Generation». 

6. Включення до тендерної документації (договорів) вимог 
при проведенні відкритих торгів (укладання договорів) 
щодо організації харчування дітей у закладах освіти для 
учасників торгів, а саме: 
1) витяг з Реєстру операторів харчових продуктів (для 
операторів ринку, які надають послуги з організації 
гарячого харчування); 
2) копію експлуатаційного дозволу (для виробників 
харчових продуктів тваринного походження) або витяг з  
реєстру операторів харчових продуктів (для операторів 
ринку, які постачають сировину та харчові продукти); 
3) акт, складений за результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного контролю 
(інспектування) стосовно додержання операторами ринку 
вимог законодавства про харчові продукти та корми, 

управління (відділи) 
освіти РДА, органів 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), Департамент  

постійно Заклади загальної середньої освіти дотримуються 
нового Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ від 
25.09.2020 № 2205, зареєстрованого  в Міністерстві 
юстиції України 10.11.2020 за  № 1111/35394.  

З метою докладного опрацювання та використання в 
роботі серед органів управління освітою територіальних 
громад області поширено інформацію щодо серії 
тематичних вебінарів проєкту Decentralization for Improved 
Democratic Education та ДП Prozorro:  

закупівлі харчування для закладів освіти через 
Prozorro; 

особливості роботи з е-каталогом;  
закупівлі кейтерингових послуг;  
договір про закупівлі харчування;  
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здоров’я та благополуччя тварин (за 6 місяців до подачі 
документів для участі в тендері або укладання договору) 

комунікації та робота з громадськістю. 
При проведенні відкритих торгів (укладанні договорів) 

органами управління освітою територіальних громад 
області включаються  до тендерної документації 
(договорів) вимоги діючого законодавства, а саме: 

Витяг з Реєстру операторів харчових продуктів; 
Постачання сировини та харчових продуктів,- копію 

експлуатаційного дозволу (для виробників харчових 
продуктів тваринного походження) або витяг з реєстру 
операторів харчових продуктів; 

 Акти, складені  за результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного контролю 
(інспектування), щодо одержання операторами ринку 
вимог законодавства про харчові продукти та корми, 
здоров’я та благополуччя тварин – за 1 місяць до подачі 
документів для участі в тендері або укладання договору; 

Перелік потужностей/операторів ринку харчових 
продуктів, звідки буде проводитись постачання сировини і 
харчових продуктів, з підтвердженням їх реєстрації 
відповідно до вимог харчового законодавства; наявність 
власних або орендованих приміщень, автотранспорту для 
перевезення продукції. 

7. Забезпечення погодження переліку постачальників 
продуктів харчування та продовольчої сировини 
структурним підрозділам Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області згідно з 
пунктом 13 Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 
242/329 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою), Департамент, 
Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Луганській області ( за 
згодою) 

Органами управління освітою територіальних громад 
області погоджується перелік постачальників з ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській області. 

Проведено 1150 лабораторних досліджень харчових 
продуктів від операторів ринку, які надають послуги з 
харчування у закладах освіти та здійснюють постачання 
харчових продуктів; здійснено 91 позаплановий захід 
державного нагляду (контролю) щодо постачальників 
харчових продуктів. 

За результатами перевірок Головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Луганській області видано 14 
приписів щодо усунення виявлених порушень із 
зазначенням термінів виконання, та винесено 1 протокол 
про порушення вимог харчового законодавства. 

8. Забезпечення проведення обстежень закладів освіти з 
питань готовності до нового навчального року, зокрема 
організації харчування дітей, за участю представників 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Луганській області 

постійно 
(до 
01вересня 
2021–2023 
років) 

В серпні спільними комісійними робочими групами 
проведено комісійні перевірки стану закладів освіти, у 
тому числі обстеження усіх харчоблоків з урахуванням 
реформи шкільного харчування. За результатами цих 
перевірок по 66 закладах освіти складено довідки з описом 
порушень, що підлягали усуненню. З них 23 стосувалися 
роботи харчоблоків. Основною причиною цих порушень 
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визначено недостатнє фінансування. 

9. Забезпечення проведення перед початком навчального 
року лабораторних досліджень якості питної води, що 
використовується у виробництві харчових продуктів, на 
предмет її узгодженості з вимогами законодавства у цій 
сфері 

постійно Протягом серпня 2021 року проводився лабораторний 
контроль якості харчування дітей, а саме:  

- у закладах загальної середньої освіти відібрано та 
досліджено 77 проб питної води за мікробіологічними 
показниками, відхилень – 9 (11,7%), у закладах дошкільної 
освіти відповідно - 48 проб, відхилень – 6 (12,5%); 

- у закладах загальної середньої освіти відібрано та 
досліджено 66 проб питної води за фізико-хімічними 
показниками, з них виявлено відхилень у 4 пробах (6,1 %), 
у закладах дошкільної освіти відповідно - 39 проб, 
відхилення - у 5 пробах (відповідно 12,8 %); 

- у закладах загальної середньої освіти відібрано та 
досліджено 150 змивів, без відхилень, у закладах 
дошкільної освіти відповідно - 400 змивів, відхилень не 
виявлено. 

10. Забезпечення: 
1) постачання до закладів освіти безпечних та якісних 
продуктів харчування і продовольчої сировини, 
маркування яких відповідає вимогам законодавства; 
2) недопущення отримання швидкопсувних продуктів 
харчування (молокопродуктів, м’яса, м’ясних 
напівфабрикатів тощо) обсягом, що не може бути 
використаний в установлені виробником терміни 
реалізації;  
3) недопущення придбання та використання у закладах: 

дошкільної освіти – грибів, соусів, перцю, майонезу, 
виробів у фритюрі, у тому числі чіпсів, швидкого 
приготування, газованих напоїв, квасу, натуральної кави, 
кремових виробів, свинину жирну, вершково-рослинних 
продуктів, що містять синтетичні барвники, 
ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, 
консерванти й викликають подразнення слизової 
оболонки шлунку та є небезпечними; 

загальної середньої освіти – відповідно до вимог 
Санітарного регламенту; 

4) дотримання технології виготовлення страв, санітарно-
гігієнічних вимог, зокрема правил особистої гігієни 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою), суб’єкти 
господарювання, що 
задіяні в організації 
харчування дітей (за 
згодою), Департамент 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
Луганській області здійснюється державний нагляд 
(контроль) за організацією харчування дітей у закладах 
освіти, забезпеченням учнів та вихованців достатньою 
кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної 
води, додержання вимог санітарно-гігієнічних правил і 
норм, недопущення реалізації в приміщеннях та на 
території закладів освіти небезпечних харчових продуктів. 
Проведено 900 лабораторних досліджень харчових 
продуктів від операторів ринку, які надають послуги з 
харчування у закладах освіти та здійснюють постачання 
харчових продуктів 



7 
 

працівників харчоблоків (їдалень, буфетів); 
5) контролю за реалізацією продуктів харчування у 
буфетах  та у торгівельних апаратах, розміщених у 
закладах освіти  відповідно до вимог розділу І додатка 9 
Санітарного регламенту; 
6) недопущення використання їдалень, харчоблоків 
навчальних закладів не за призначенням (обслуговування 
сторонніх фізичних та юридичних осіб) 

11. Забезпечення щоденного контролю за організацією 
харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх 
закладах, зокрема за:  
1) дотриманням термінів реалізації харчових продуктів, 
умовами зберігання та технологією приготування страв; 
2) належним веденням відповідної документації, як 
підтверджуючих доказів виконання вимог харчового та 
санітарного законодавства;  
3) дотриманням перспективного меню, натуральних норм 
харчування учнів, технологією приготування страв та 
веденням відповідної документації 

Наказами керівників закладів освіти створено постійно 
діючі групи з вивчення стану організації безпечного 
харчування, які здійснюють систематичний контроль за 
дотриманням санітарних норм щодо продукції шкільних 
їдалень. Робочими групами НАССР закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти розроблено ряд документів, 
які забезпечують безперервне вдосконалення процесу 
виробництва, а саме: блок-схеми технологічних процесів, 
опис технології підготовки сировини, характеристики 
готової продукції, проведено аналіз небезпек сировини та 
інгредієнтів; розроблена Програма-передумова системи 
НАССР, яка включає основні напрями системи контролю 
безпечності харчових продуктів (визначення критичних 
точок контролю); враховано небезпечні фактори при 
виготовленні продукції (фізичний, хімічний, біологічний). 

Членами робочих груп, медичним персоналом 
проводиться періодичне навчання з санітарного мінімуму 
та принципів системи НАССР. 

12. Забезпечення в дошкільних та загальноосвітніх закладах 
ведення документації з організації харчування дітей 
відповідно до вимог, визначених спільними наказами 
Міністерства освіти  і науки України та Міністерства 
охорони здоров’я України  від 17.04.2006 № 298/227 «Про 
затвердження Інструкції з організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах», від 01.06.2005 № 
242/329 «Про затвердження Порядку організації 
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», а 
саме: 
1) наказу про організацію харчування із визначенням 
відповідальних осіб;   
2) журналу щоденного обліку дітей, які харчуються;  
3) журналу здоров’я працівників харчоблоку;  
4) примірного двотижневого меню;  
5) щоденного меню;  
6) картотеки справ;  

Документація в закладах освіти щодо організації 
дитячого харчування ведеться відповідно до вимог 
чинного законодавства. Харчоблоки оснащені 
обладнанням для зберігання добової проби страв раціону. 
Запроваджено контроль за дотриманням умов зберігання 
продуктів харчування, строками придатності та 
температурним режимом транспортування готової 
продукції. 

На харчоблоках закладів освіти забезпечене ведення 
документації з організації харчування дітей відповідно до 
вимог, визначених спільними наказами від Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 
України  від 17.04.2006 № 298/227, а саме:  

Наказ про організацію харчування із визначенням 
відповідальних осіб; 

Журнал щоденного обліку дітей, які харчуються; 
Примірне двотижневе меню; 
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7) зошитів обліку відходів;  
8) книги складського обліку;  
9) аналізу виконання норм харчування;  
10) бракеражних журналів;  
11) заявок на продукти;  
12) графіків і маршрутів постачання харчових продуктів і 
сировини. 
Видачу готових страв проводити лише після зняття проби 
медпрацівником школи, дошкільного закладу або за його 
відсутності іншою особою, відповідальною за організацію 
харчування, призначеною наказом керівника закладу. 
Обов’язково щодня відбирати добові проби кожної страви 
раціону і зберігати їх протягом доби до закінчення 
аналогічного прийому їжі наступного дня, а також 
контролювати додержання дітьми правил особистої 
гігієни та вживання гарячих страв, соків, дотриманням 
режиму і графіків харчування дітей 

Щоденне меню ; 
Картотеки страв; 
Зошити обліку відходів; 
Книги складського обліку; 
Аналіз використання норм харчування; 
Бракеражний журнал; 
Заявки на продукти; 
Графіки і маршрути постачання харчових продуктів і 

сировини. 
   Видача готових страв проводиться лише після знаття 

проби представником бракеражної комісії школи. 
   Бракераж сирої продукції, дотримання режиму і 

графіків харчування дітей,  здійснюється членами 
бракеражної комісії закладу освіти, кухарем. 

   Обов’язково щодня відбираються добові проби 
кожної страви і зберігаються протягом доби до закінчення 
аналогічного прийому їжі наступного дня.  

    Класоводами контролюється додержання дітьми 
правил особистої гігієни (миття рук дезінфікуючими 
засобами до та після прийому їжі). 

13. Забезпечення харчування дітей відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку» (додатки 2, 7) 

Спеціалістами Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області 
проаналізовано та погоджено 254 примірних 
чотиритижневих меню. Спільними зусиллями всі меню 
закладів освіти приведено до вимог 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». 

У всіх 254 закладах загальної середньої освіти області 
впроваджено у меню близько 50% страв із збірника 
Євгенія Клопотенка. 

14. Забезпечення своєчасного проходження медичних оглядів 
працівниками харчоблоків (їдалень, буфетів) відповідно 
до наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 
23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів 
працівників окремих професій, виробництв і організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення  і  
може призвести до поширення інфекційних хвороб» та 
своєчасного відсторонення від роботи працівників, які 
виявилися носіями кишкової інфекції та стафілококу 

Забезпечено проведення медичних оглядів 
працівниками харчоблоків, в тому числі шкільних їдалень 
та буфетів. Персонал харчоблоків має санітарні книжки 
встановленого зразка.  

15. Забезпечення надання примірного двотижневого меню на Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 
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погодження структурним підрозділам Головного 
управління Держпродспоживслужби в Луганській області 
згідно з пунктом 1.12 спільного наказу Міністерства 
охорони здоров’я України  та Міністерства освіти і науки 
України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження 
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах», пунктом 19 наказу Міністерства 
охорони здоров’я України  та Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження 
Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах» 

доведено до відома усіх відділів (управлінь) освіти 
територіальних громад вимоги використання примірного 
чотиритижневого сезонного меню та асортименту буфету 
після погодження з територіальним органом 
Держпродспоживслужби, без такого погодження 
використання меню, рекомендованого МОЗ. Головним 
управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області 
погоджено 254 примірники чотиритижневого сезонного 
меню для одноразового харчування учнів та 254 
примірники для харчування дітей груп подовженого дня та 
47 асортиментів буфетів у закладах загальної середньої 
освіти області на осінній сезон 2021 року за нормами 
Порядку організації харчування згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305. 

16. Забезпечення організації та проведення лабораторних 
випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 
харчових продуктів від усіх операторів ринку, які надають 
послуги харчування у закладах освіти  

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою), Департамент, 
Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Луганській області (за 
згодою) 

Укладено 88 договорів між харчоблоками освітніх 
закладів та акредитованими лабораторіями 
Держпродспоживслужби на проведення лабораторних 
досліджень за показниками безпечності (відповідно до 
Постанови від 07.11.2001 № 139 Про затвердження 
державних санітарних правил і норм «Мікробіологічні 
нормативи та методи контролю продукції громадського 
харчування»). 

17. Забезпечення проведення планових/позапланових заходів 
державного контролю за дотриманням операторами ринку 
(які надають послуги з організації харчування дітей у 
закладах загальної середньої освіти та постачальників 
харчових продуктів) вимог харчового законодавства  

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Луганській області (за 
згодою) 

2021-2023 
роки 

Проведено 1150 лабораторних досліджень харчових 
продуктів від операторів ринку, які надають послуги з 
харчування у закладах освіти та здійснюють постачання 
харчових продуктів; здійснено 91 позаплановий захід 
державного нагляду (контролю) щодо постачальників 
харчових продуктів. 

За результатами перевірок Головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Луганській області видано 14 
приписів щодо усунення виявлених порушень із 
зазначенням термінів виконання, та винесено 1 протокол 
про порушення вимог харчового законодавства. 

18. Забезпечення належних заходів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням вимог санітарного 
законодавства, зокрема Санітарного регламенту  

Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
Луганській області з початку 2021 року здійснено 90 
позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері безпечності харчових продуктів у закладах освіти, у 
тому числі 66 закладів загальної середньої освіти та 24 
дошкільних заклади освіти. За результатами проведення 
позапланових заходів видано 4 приписи дошкільним 
закладам освіти та 16 приписів закладам загальної 
середньої освіти щодо усунення виявлених порушень із 
зазначенням термінів виконання. 
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19. Визначення джерел та забезпечення фінансування заходів 
щодо створення належних умов для безпечного 
харчування у закладах освіти 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Бюджет державний, обласний, місцевий, інші джерела 
фінансування незаборонені законодавством. 

Здійснено розподіл залишків освітньої субвенції, 
передбачених додатком до розпорядження КМУ від 
27.11.2019 № 1106 «Деякі питання використання у 2019 
році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам», зекономлені внаслідок проведення процедур 
закупівель, які спрямовуються у 2021 році та наступних 
бюджетних періодах на придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) згідно розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 2021 № 928-р. 

925,258 тис. грн державної субвенції розподілено серед 
20 закладів загальної середньої освіти, що розташовані на 
лінії розмежування (кожному по 46,262 тис. грн. 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки                 Юрій СТЕЦЮК 


