
                                                            
                                              Управління освіти 

Чернівецької міської ради 

Дошкільний навчальний заклад № 38 

комбінованого типу 
                                                            НАКАЗ 

 

20 травня 2022 року                                                            № 58 

Про запровадження чотиритижневого 

меню на літній період 2022року в ДНЗ№38 

 

               На виконання  п.3 ст.56 Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту», абзацу 7 ст.5 Закону України «Про охорону  

дитинства», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  «Про 

захист населення  від інфекційних  хвороб», «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус  ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу  

малозабезпеченим сім’ям», Постанови  Кабінету Міністрів «Про 

затвердження  норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих  закладах оздоровлення та відпочинку» ( далі-Постанова),Постанови 

Головного Державного санітарного лікаря України «Про затвердження 

протиепідемічних  заходів у закладах дошкільної освіти на період дії  

карантину у зв’язку поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19), 

наказу Міністерства аграрної  політики та продовольства України «Про 

затвердження  Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно  діючих процедур, заснованих на принципах  системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)», Інструкції  з організації 

харчування  дітей у дошкільних  навчальних  закладах ( із  змінами та 

доповненнями), рішення  виконавчого  комітету Чернівецької  міської ради 

від 09.03.22р. №156/6 «Про забезпечення  безкоштовним  харчуванням у 

закладах  загальної середньої  освіти учнів та звільнення від батьківської  

плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти комунальної  форми 

власності  Чернівецької  міської територіальної громади  батьків, з числа 

внутрішньо  переміщених  осіб», наказів  управління  освіти  Чернівецької  

міської  ради від 19.07.21р. № 206 «Про зміну  вартості  харчування дітей  у  

комунальних ЗДО/НВК  Чернівецької  міської  територіальної  громади», від 

01.11.21р. №328 «Про затвердження плану  заходів «Дітям Чернівецької  

міської територіальної громади – здорове  харчування на 2021-2023 роки» та 

з метою  забезпечення здобувачів освіти раціональним  харчуванням, 

збереження  їх  здоров’я, запобігання  виникненню захворювань  органів  

травлення та на виконання наказу  управління освіти від 20.05.22р. №131 

«Про запровадження  чотиритижневого  меню  на  літній період 2022року в 

` 

 



ЗДО, дошкільних підрозділах НВК/гімназій Чернівецької  міської 

територіальної  громади». 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Запровадити  з 01.06.2022 року  чотиритижневе  меню на літній  період 

для  ДНЗ№38 

2. Відповідальним особам за організацію харчування дітей 

 (рада з харчування) у ДНЗ : 

- Посилити  відповідальність та щоденний контроль за організацією 

харчування дітей з урахуванням встановленого карантину в зв’язку із 

поширенням корона вірусної хвороби. 

- Неухильно дотримуватись п. 47 Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (далі 

Порядок). 

- Забезпечити ефективне функціонування європейської моделі системи 

гарантування безпеки і якості продуктів харчування, що базується на 

процедурах НАССР. 

- Продовжити контроль за організацією безперебійного, повноцінного, 

безпечного і якісного харчування дітей, за водою гарантованої якості та 

дотриманням питного режиму, правил особистої гігієни працівників 

харчоблоку та виконанням чотиритижневого меню на літній період. 

- Забезпечити впровадження бренду  здорового харчування ( банери, сайт, 

інформаційні куточки). 

     -  При організації дитячого харчування керуватись чинним законодавством,  

         вказаними вище нормативно-правовими актами органів освіти 

         та охорони здоров’я, що регламентують питання організації харчування. 

- Питання організації харчування в ДНЗ виносити на розгляд батьківської 

громадськості. 

- Контролювати роботу ради по харчуванню закладу (закладка продуктів, 

вихід готової продукції, контрольні порції), дотримання існуючих 

натуральних норм, загальний стан організації харчування в ДНЗ та 

групах. Систематично проводити засідання ради з обговоренням питань 

щодо організації харчування в ДНЗ. 

3. Старшій медичній сестрі та медичній сестрі з дієтхарчування 

Болдаревій Н.М.: 

-  Складати меню-розклад відповідно до картотеки страв на основі 

чотиритижневого меню на весняний період. 

- Впроваджувати на харчоблоці ДНЗ постійно-діючі процедури засновані 

на принципах НАССР та забезпечувати їх дієвість. 



-  Організовувати з кухарями та завгоспом детальне ознайомлення з 

меню, технологією приготування. 

- Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або 

осіб, які їх замінюють та працівників закладу щодо профілактики  

харчових отруєнь, питань санітарії та гігієни, дотримання санітарних  

правил. 

- Щодня бути присутньою під час відбору кухарями добових проб кожної 

страви раціону та зберігати упродовж доби до закінчення аналогічного 

періоду прийому їжі наступного дня. 

- Контролювати щодня виконання норм харчування. Здійснювати аналіз 

кожні 10 днів та щомісяця доводити до відома директора ДНЗ. 

- Розміщувати завірене керівником щоденне меню із зазначенням виходу 

кожної страви поруч із вікном видачі їжі з харчоблоку та в 

інформаційному куточку для батьків. 

- Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої 

сировини, які надходять до закладу, реєструвати у Журналі бракеражу 

сирої спродукції. 

- Бути присутньою під час контрольної зачистки овочів. Результати 

зазначати у Зошити обліку відходів. 

- Забезпечити контроль за санітарним станом харчоблоку, за 

проходженням медогляду, дотриманням працівниками особистої 

гігієни. 

4. Комірнику Лей М.Т.: 

- Нести повну матеріальну відповідальність за якість та асортимент 

продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до 

закладу. 

- Забезпечити замовлення продуктів харчування із розрахунку на 10 – 15 

календарних  днів. 

- Дотримуватись вимог умов отримання продуктів харчування та  

продовольчої сировини їх збереження. Приймати продукти та 

продовольчу сировину лише за наявності супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість (накладні, 

сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної 

експертизи тощо). 

- Здійснювати систематичний облік продовольчої сировини у Книзі 

складського обліку. 

5. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої 

сировини ДНЗ: 

Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої 
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