
                                                              
 

Управління освіти 

Чернівецької міської ради 

Дошкільний навчальний заклад № 38 

комбінованого типу 

НАКАЗ 

 

04  січня 2022року                                                                                                                                № 23 

Про організацію харчування 

дітей у дошкільному навчальному  

закладі №38 у 2022 році 

 

На виконання  п.3 ст. 56 Закону України «Про освіту»,  ст. 5 Закону 

України «Про охорону дитинства», Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним 

наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227  (із змінами 

та доповненнями), спільного наказу МОН України та МОЗ України від 

15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування 

дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», 

листа МОН України і МОЗ України від 07.07.2021  №1/9-347/26-04/19995/2-21 

,,Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти”, наказів управління освіти 

Чернівецької міської ради від 31.12.2021 № 413 «Про вартість харчування 

дітей у комунальних ЗДО/НВК Чернівецької міської територіальної громади», 

від 01.11.2021 № 328 «Про затвердження плану заходів «Дітям Чернівецької 

міської територіальної громади – здорове харчування на 2021 – 2023 роки», від 

24.12.2021 № 401 «Про затвердження  чотиритижневого меню на зимовий 

період 2022 року та організацію харчування дітей у ЗДО Чернівецької міської 

ТГ», Постанови Головного державного санітарний лікаря України від 

25.08.2021 № 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» та з метою забезпечення збалансованого раціону харчування 

вихованців, збереження здоров'я дітей, запобігання виникненню захворювань 

органів травлення 

НАКАЗУЮ: 

1. Загальну відповідальність за організацію харчування у закладі в 2022 р. 

залишаю за собою. 

` 
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1.1. Продовжувати в  2022   році реалізацію пріоритетних напрямів щодо 

функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів 

(НАССР) . 

1.2. Забезпечити (при наявності фінансування) придбання необхідного 

технологічного обладнання, меблів, посуду з метою підвищення рівня 

якісного і безпечного харчування. 

2. При формуванні бюджетних пропозицій на 2023 рік передбачити кошти 

на модернізацію та підвищення рівня забезпечення обладнанням, 

необхідним технологічним устаткуванням харчоблоку    

3.  Затвердити : 

  3.1. триразовий режим харчування та графік видачі страв з харчоблоку 

         на групи. (Додаток). 

       3.2.   склад ради по харчуванню ДНЗ №38 на 2022 рік у складі: 

                                          - голова ради: Шова О.А.-директор ДНЗ; 

                                         - секретар ради: Чолан Л.І; 

                                          - члени ради:  Лупул Ж.Ю,.-завгосп; 

                                                                  Цуркан М.І.- шеф-кухар; 

                                                                   Дуткевич І.В.-старша медсестра; 

                                                                   Болдарева Н.М. - старша медсестра; 

                                                                    Федосова О.В. – голова ПК 

                                                                    Гуцол А.М.- член Б.К; 

4. Секретарю Ради з харчування скласти окремий план роботи та 

щоквартально проводити перевірку організації харчування дітей у 

дошкільному закладі. У кінці року надати звіт про свою роботу на 

виробничій нараді колективу ДНЗ. 

5. Відповідальність за організацію харчування дітей у закладі в 2022 р. 

покласти на медичних сестер Дуткевич І.В., Лазаретну К.О., 

Болдареву Н.М. 

6. Старшим медичним сестрам ДНЗ Дуткевич І.В., Болдаревій Н.М.: 

6.1.  Дотримуватись з 04.01.2022 року встановленої вартості харчування    

        однієї дитини в день та розміру батьківської плати в закладах  

       дошкільної освіти м.Чернівців відповідно до наказу управління освіти 

       міської ради від 31.12.2021 № 413 та  норм (кількості) споживання 

       основних груп харчових продуктів у день на одну дитину згідно  

       додатку 2 наказу управління  від 24.12.2021 № 401. 

6.2. Під час здійснення заходів з організації харчування здобувачів освіти  

       неухильно дотримуватися вимог законодавства з питань організації  

        харчування. 

6.3. Організовувати просвітницьку роботу з розбудови  системи здорового 

       харчування, формування культури харчування та правильних харчових  



звичок; підвищення професійного рівня та фахової спроможності 

причетних до організації дитячого харчування – педагогів, батьків і 

кухарів. 

6.4. Забезпечити належну організацію харчування з урахуванням  

       встановленого карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби  

       (COVID-19): 

6.4.1.  Забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення  

          за столом не більше 4-х осіб. 

6.4.2. Контролювати наявність і використання  працівниками харчоблоку  

          засобів індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на  

          3 години роботи, одноразових рукавичок, які необхідно змінювати після  

          кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці), не пов’язаних між  

          собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності 

          із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо  

          на робочому місці працівника. 

6.4.3.Організувати централізований збір використаних засобів  

          індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери  

          (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою  

           утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових  

           відходів. 

6.4.4. Забезпечити умови для дотримання працівниками правил особистої  

          гігієни ( мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки  

          рук, тощо). 

6.4.5. Провести з працівниками харчоблоку навчання щодо одягання,  

          використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації,  

          забезпечити контроль за виконанням цих вимог до 11.01.2022.     

6.5. Здійснювати  жорсткий  і дієвий контроль за кількістю та якістю продуктів  

       харчування, які надходять до закладу дошкільної освіти, відповідно  

       до  вимог технічної, якісної  характеристики продуктів харчування, станом  

       їх зберігання. 

6.6. Контролювати якість готових страв, їх відповідність  щоденному меню,  

       виконання норм харчування.                                                         

6.7. Звітувати з питання організації харчування в  закладі на виробничих  

        нарадах.          

6.8. Забезпечити дієвість ефективного функціонування постійно діючих  

       процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних  

       факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоці  

       ДНЗ. 

6.9. Забезпечити виконання плану заходів «Дітям Чернівцецької міської 

територіальної громади - здорове харчування на 2021-2023 роки». 



6.10. Під час складання меню-розкладки дотримуватись чотиритижневого  

         меню, норм виходу готових страв відповідно до Постанови Кабінету  

         Міністрів України від 24.03.2021  № 305.   

6.11. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі  відповідно до переліку  

         страв, наведеному в меню-розкладі, при цьому визначати фактичний  

         вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах,  

         результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової  

         продукції, в разі її відсутності, ці обов’язки покласти на вихователя- 

         методиста Ціту О.В. 

6.12. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарями. 

6.13. Щодня бути присутньою під час відбору кухарем добових проб кожної  

         страви раціону та зберігати упродовж доби до закінчення аналогічного  

         прийому їжі наступного дня.                                                           

6.14. Контролювати виконання норм харчування у закладі,   проводити аналіз  

         їх виконання відповідно до  затвердженого набору продуктів один раз  

         на десять днів. Впродовж січня-лютого 2022 року здійснювати заміну  

         окремих страв та/або продуктів харчування в межах чотиритижневого  

         меню на зимовий період 2022 року, враховуючи частку калорійності  

         страв. За необхідності проводити коригування харчування із зазначенням  

         в Журналі обліку виконання норм харчування.                                                             

6.15. Розміщувати завірене керівником закладу щоденне меню із зазначенням  

         виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та  

         в інформаційних куточках для батьків.                                                             

6.16. Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої сировини,  

         які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих  

         продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються. 

6.17. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів. Результати 

         обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки  

         риби, м’яса зазначати у Зошиті обліку відходів.                                                       

6.18. Контролювати санітарний стан харчоблоку у закладі та  своєчасне  

         проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку. 

6.19. Забезпечити контроль за організацією повноцінного, безпечного 

         і якісного харчування дітей,за водою гарантованої якості та дотриманням  

         питного режиму, правил особистої гігієни персоналом, перевіряти  

         наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій  

         у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров’я  

         працівників харчоблоку. 

7.  Комірнику Лей М.Т.: 

7.1. Нести повну персональну відповідальність за приймання, зберігання 

       та видачу продуктів харчування та тари, за якість та асортимент   продуктів  

       харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу,  

       відповідно до  вимог технічної, якісної  характеристики продуктів  

       харчування з додержанням вимог  зберігання. Здійснювати відповідний  

        облік продуктів у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов    

        зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої  



        сировини.                                                           

7.2. Контролювати умови доставки продуктів харчування та продуктової  

       сировини до закладу. 

7.3. Забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну  

       зберігання. 

7.4. Здійснювати замовлення продуктів харчування з розрахунку на 

       10-15 календарних днів. 

7.5. Надсилати щомісячне попереднє замовлення на продукти харчування  

       до ЦБ управління освіти  до 20 числа кожного місяця. У копіях заявок, 

       які залишаються в дошкільному закладі, обов’язково зазначати  

       їх виконання.                           

8.  Шеф –кухарю Цуркан М.І. та кухарям ДНЗ Маргітич Н.М., Лучик Т.В.,  

      Алімоновій В.І.: 

8.1. Нести повну відповідальність за зберігання та використання денного  

       запасу продуктів, повноту закладки і вихід страв, якість і своєчасне 

       приготування їжі, дотримання технології приготування, відбір  

       та зберігання добової проби страв, правил особистої гігієни, санітарного  

       стану харчоблоку. 

8.2. Проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичного 

       працівника чи особи, відповідальної за організацію харчування,  

       результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної  

       обробки риби, м’яса зазначати у Зошиті обліку відходів.                                                       

8.3. Складати акт із залученням членів профспілкового комітету закладу, якщо  

       питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує санітарні  

       відходи,та зазначати фактичну кількість відходів у Зошиті обліку відходів. 

8.4. Забезпечити відбір добових проб кожної страви раціону та зберігати  

       упродовж доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.   

       Відбирати проби з казана в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи  

       в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на групи в присутності медичної  

       сестри, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом  

       доби. 

8.5. Видавати готові страви тільки після зняття проби медичною сестрою або  

       особою, відповідальною за організацію харчування, та з її дозволу,  

       відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку, тільки 

       в посуд із відповідним маркуванням. 

8.6. Суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог 

       під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування,  

       дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології  

       приготування їжі для дітей. 

8.7. Зберігати до вечора відходи м’яса, риби, яєць тощо. 

8.8. Забезпечувати щодня всі групи ДНЗ достатньою кількістю кип’яченої  

       води. 

8.9. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного  

       одягу та засобів індивідуального захисту. 

8.10. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників  



         харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних  

         інфекцій. 

8.11. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар  

         харчоблоку. 

8.12. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу. 

9.  В разі відсутності медсестер Дуткевич І.В., Болдаревої Н.М. її  обов’язки 

покладаються на  особу, яка її замінює згідно наказу директора. 

10.  Помічникам вихователів ДНЗ: 

10.1. Отримувати їжу на групу лише у відповідно промаркованому закритому  

         кришками посуді відповідно до затвердженого графіка, в чистому  

         санітарному одязі, чистими руками. 

10.2. Міняти кип’ячену воду не рідше одного разу на добу, охолоджувати 

         до кімнатної температури та зберігати у добре вимитому посуді,  

         забезпечувати водою дітей за індивідуальними потребами. 

10.3. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі. 

10.4. Здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи  

         потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об’ємі згідно  

         з Інструкцією. 

11.   Вихователям ДНЗ : 

11.1.Забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення  

        за столом не більше 4-х осіб. Приділяти особливу увагу формуванню  

         культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі в умовах  

         карантинних обмежень. 

11.2.Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою,  

        привчати дітей сідати за столи в охайному вигляді, з чистими руками;  

        вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно. 

11.3.  Закріпити за кожною дитиною постійне місце за столом, розмір стола  

         та стільця підбирати відповідно до зросту дитини. 

11.4.     Дотримуватись режиму харчування дітей. 

11.5.  Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час  

          приймання їжі з використанням санітарного одягу. 

11.6.  Не садити дітей за столи до закінчення сервірування. 

11.7.  Питання раціонального харчування розглядати на батьківських зборах,  

         розмістити в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо  

         організації харчування вдома. 

12. Організувати харчування працівників ДНЗ у 2022 році відповідно  

       до поданих заяв. 

13. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями  

      та харчових отруєнь, заборонити приносити батькам у ДНЗ для частування  

      дітей кремові вироби (торти, тістечка) морозиво, напої, зокрема газовані,  

      тощо. 

14.Черговим  по харчоблоку : 

        понеділок :  музкерівник  Коробчинська  О.В.; 

         вівторок :  музкерівник  Романюк Я.Б.; 






