
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

        Від 13.01.2020 р.                  м. Бурштин                                                   №6 

 

 

 

 

Про затвердження плану заходів 

щодо покращення стану організації  

харчування в закладах освіти міста 

 

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

питань безпечності харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти від 

25.10.2019 року №37580/0/1-19, з метою належної організації харчування в закладах освіти 

міста: 

      1. Затвердити план заходів щодо покращення стану організації харчування в закладах 

освіти міста, що додається. 

      2. Співвиконавцям розпорядження: 

      2.1 .Забезпечити виконання Плану заходів  у межах повноважень. 

      2.2. Надавати головному відповідальному виконавцю інформацію про виконання Плану 

заходів щокварталу до 25 числа місяця, останнього у кварталі. 

      3. Координацію роботи та узагальнення інформації  щодо виконання розпорядження  

покласти на головного відповідального виконавця-відділ освіти і науки Бурштинської 

міської ради (І.Томин).  

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів Н.Кицелу.   

 

 

 

 

                 Міський голова          Роксолана Джура 

 

 

 

 



   

 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  Розпорядження  міського голови 

                                                                                                  від 13.01.2020 р.    № 6 

                                                                               
 

 

                                                                                  

                                                                                     План  

                                      заходів щодо покращення стану    

                             організації харчування   в закладах освіти  міста                                       

 

№з/

п 

Назва заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1. Організовувати та 

проводити навчання 

персоналу, який задіяний в 

організації харчування, з 

метою запобігання 

випадкам харчових отруєнь 

у закладах освіти. 

Відділ освіти і науки, 

представники районного 

управління 

Держпродспоживслужби 

 (за згодою) 

Впродовж року 

2. При розробці тендерної 

документації враховувати 

рекомендації, надані 

районним управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Івано-Франківській обл. 

Відділ освіти і науки, 

дирекція шкіл 

Постійно 

3. Організувати впровадження 

у харчоблоках закладів 

освіти постійно діючих 

процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та 

контролю у критичних 

точках (НАССР) та 

забезпечити її дієвість. 

Відділ освіти і науки, дирекції 

закладів освіти 

До 21.08 2020 року 

4. Вивчати та заслуховувати 

на засіданнях виконавчого 

комітету, на нарадах з 

керівниками закладів 

питання щодо організації 

харчування в закладах 

освіти області. 

Органи місцевого 

самоврядування, відділ освіти 

і науки 

2 рази на рік 

5. Здійснювати відповідні 

заходи щодо покращення 

якості харчування дітей у 

закладах освіти області. 

Відділ освіти і науки, дирекції 

закладів освіти 

Постійно 

6. Здійснювати постійний 

моніторинг стану 

організації харчування 

дітей у закладах освіти 

міста. 

Органи місцевого 

самоврядування, відділ освіти 

і науки, дирекції закладів 

освіти 

Постійно 

7. Здійснювати постійний 

контроль за постачанням 

Відділ освіти і науки, 

бракеражні комісії закладів 

Постійно 



   

сировини та харчових 

продуктів відповідно до 

Закону України «Про 

основні принципи та 

вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів». 

освіти 

 

 

 

 
Заступник міського голови                                                                 Надія Кицела                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


