
На розпорядження обласної державної адміністрації від 27 жовтня          

2021 року № 765 «Про затвердження Плану заходів щодо створення належних 

умов для безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти Вінницької 

області на 2021-2023 роки», інформуємо про стан виконання відповідно до 

пунктів Плану.  

П. 1 (виконано) 

У 2021 році в області діє Обласна  програма «Дітям Вінниччини – безпечне 

харчування на 2019–2021 роки» (затверджена рішенням сесії обласної Ради від 

26 червня 2019 року № 831), на виконання якої територіальними громадами 

прийнято регіональні програми по харчуванню та введено до місцевих програм 

розвитку освіти розділ «Безпечне харчування». Визначено основні етапи 

покращення матеріального стану і санітарно-технічного забезпечення їдалень, 

забезпечено державний нагляд (контроль) щодо дотримання операторами ринку 

харчових продуктів, що задіяні в організації харчування дітей у закладах освіти, 

гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та 

обігу, а також вимог санітарного законодавства в закладах освіти.  

П. 2 (виконано частково) 

За оперативним інформуванням керівників органів управління освітою 

територіальних громад станом на 28 грудня 2021 року у 55% шкіл області 

харчування здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» за оновленим меню. З 01 січня 2021 року у всіх закладів загальної 

середньої освіти харчування учнів здійснюватиметься за новими нормами. 

П. 3 (виконано) 

Послугою кейтерингу в області у 2021 році користуються 8 закладів 

загальної середньої освіти, аутсорсингу – 45, фабрика-кухня – 1. 

Запроваджуються нові форми організації харчування такі, як «шведський стіл» 

та «мультипрофільне харчування». 497 шкіл використовують у своєму меню 

страви з рецептурного збірника Євгена Клопотенка. 

П. 4 (виконано частково) 

Відповідно до «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти» (п.11 розділу ІV), затвердженого наказом МОЗ від 25 вересня 2020 року 

№ 2205 проводиться робота щодо організації окремого харчування для дітей з 

особливими дієтичними потребами, в тому числі з непереносимістю глютену і 

лактози. Індивідуальне харчування для таких школярів організовано з 

урахуванням рекомендацій, зазначених у довідках від сімейних лікарів або 

педіатрів, в яких буде вказано особливі дієтичні потреби учня зі встановленням 

відповідного діагнозу. У 2021–2022 навчальному році станом на 28 грудня  

2021 року в регіоні організоване таке харчування для 62 учнів (наявні довідки 

до закладів загальної середньої освіти батьками не надавались). 

П. 5, 6 (виконано частково) 

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області, 

Департаментом гуманітарної політики обласної державної адміністрації та 

керівниками органів управління освітою проводяться навчання, семінари та 

онлайн-конференції для керівників закладів освіти, персоналу харчоблоків, 

представників суб’єктів господарювання, що задіяні в організації харчування, 



на яких постійно наголошується про важливість впровадження у закладах 

освіти процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках НАССР, застосування методичних 

рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері 

організації харчування в закладах освіти та дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог. 

П. 7.1 (виконано частково) 

У 2021 році у закладах загальної середньої освіти підвищили кваліфікацію 

32 кухаря.  

П. 7.2, 7.3 (виконано частково) 

У 2021 році керівниками органів управління освітою територіальних 

громад та закладів загальної середньої освіти здійснюється постійний контроль 

за дотриманням постачальниками (виробниками) харчових продуктів та 

продовольчої сировини гігієнічних вимог до транспортних засобів відповідно 

до статті 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів», дотримання якісного питного режиму 

відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги 

до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за              

№ 452/17747. 

П. 7.4 (виконано частково) 

У процесі діяльності харчоблоків закладів загальної середньої освіти 

використовуються миючі та дезінфікуючі засоби (зокрема засобів для 

дезінсекції та дератизації) і антисептики, які зареєстровані та дозволені до 

використання у закладах освіти України відповідно до вимог статей 33, 34 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». 

П. 7.5 (виконано частково) 

Після завершення навчального 2020–2021 року Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області проведено паспортизацію 

харчоблоків закладів освіти, за підсумками якої визначено пріоритетні потреби 

у проведенні поточних та капітальних ремонтів, у тому числі систем 

водопостачання, водовідведення, вентиляції; потреб у поновленні або заміні 

технологічного та холодильного обладнання, кухонного та столового посуду 

відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від      

25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

10 листопада 2020 року за № 1111/35394. 

П. 7.6 (виконано частково) 

Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації  від 

21 липня 2021 року № 552 створено робочу групу щодо перевірки стану 

готовності закладів загальної середньої освіти до початку нового                  

2021‒2022 навчального року (під керівництвом першого заступника Голови 

обласної державної адміністрації Наталі Заболотної та участі директора 

Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації 

Олександра Мельника, начальника Головного управління Державної служби з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій 



області Григорія Сидорука, начальника Головного управління з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області Руслана Шевчука, начальника управління 

Державної служби якості освіти у Вінницькій області Володимира Малініна). 

До початку нового 2021‒2022 навчального року обстежено 669 закладів 

загальної середньої та 609 закладів дошкільної освіти, зокрема перевірено їх 

стан готовності та впровадження реформи шкільного харчування. 

За результатами обстежень проведено онлайн наради під керівництвом 

першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталі 

Заболотної та за участю представників Департаменту гуманітарної політики 

обласної державної адміністрації, Головного та територіальних управлінь 

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів у Вінницькій області, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області, Державної служби якості освіти у Вінницькій 

області та голів районних державних адміністрацій, територіальних громад. 

Засновниками та керівниками закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти завершено ремонтні роботи приміщень закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти, облаштування територій, ігрових та спортивних майданчиків, 

облаштування їдалень та харчоблоків технологічним обладнанням та меблями, 

продовжується робота щодо формування культури здорового харчування у 

здобувачів освіти, забезпечення безпечного та комфортного освітнього 

середовища, вчасного завершення проходження  працівниками медоглядів, 

здійснення лабораторного обстеження води, укомплектування штатних 

одиниць медичних працівників. 

П. 7.7 (виконано частково) 

Керівниками органів управління освітою територіальних громад 

проводиться робота щодо введення до штатних розписів закладів загальної 

середньої освіти посади сестри медичної з дієтичного харчування. 

П. 7.8 (виконано частково) 

Налагоджено належну взаємодію відповідних компетентних органів 

(Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної 

адміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 

області) під час виникнення спалахів гострих кишкових інфекційних 

захворювань, харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) 

у закладах освіти. 

П. 8 (виконано частково) 

В умовах децентралізації місцевих органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування одним із основних завдань є підвищення рівня 

організації безпечного та раціонального харчування учнів та розуміння 

важливості дотримання законодавства стосовно безпечності харчових 

продуктів, санітарного законодавства, проведення державних закупівель 

товарів та послуг та укладання відповідних договорів, особливості здійснення 

державного контролю та необхідності забезпечення впровадження системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – Hazard 

Analysis and Critical Control Points (НАССР), організація проведення 

роз’яснювальної роботи серед депутатів місцевих рад щодо необхідності 

виділення додаткових коштів для покращення матеріально-технічної бази 

харчоблоків у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, збільшення 



коштів для покращення якості шкільного харчування. У 2021 році перехід на 

систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) здійснено у    

482 закладах загальної середньої освіти. Акт № 446 «За результатами 

проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах НАССР» отримали 196 шкіл. 

П. 9 (виконано) 

Керівниками органів управління освітою територіальних громад, 

директорами закладів загальної середньої освіти забезпечено контроль за 

недопусканням приймання та введення в обіг харчових продуктів, отриманих з 

потужностей (виробники, постачальники, транспортні засоби), що не пройшли 

державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів». 

П. 10 (виконано частково) 

На сайті Головного управління Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області регулярно 

розміщається інформацію про виробників (постачальників) харчових продуктів, 

щодо яких встановлені порушення вимог законодавства під час обігу харчових 

продуктів за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) 

за дотриманням законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та 

санітарного законодавства. 

П. 11 (виконано) 

Директори навчальних закладів не допускають до роботи у харчоблоці 

(їдальні) персонал, який має протипоказання щодо поводження з харчовими 

продуктами (не пройшов медичний огляд у порядку, визначеному наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 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», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 

серпня 2002 року за № 639/6927, та навчання з питань гігієни персоналу та 

гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів відповідно до 

статті 48 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», та/або не має відповідних підтверджуючих 

документів). 

П. 12 (виконано частково) 

За оперативними повідомленнями керівників органів управління освітою 

територіальних громад, у 2021 року на придбання обладнання, систем очистки 

води, меблів та посуду для харчоблоків закладів загальної середньої освіти 

використано 5837,4 тис. грн коштів місцевих бюджетів та 1917,5 тис. грн 

спонсорських коштів. 

В рамках використання коштів субвенції державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» 

у 2021 році в області буде модернізовано 16 харчоблоків на загальну вартість   

28 184,6 тис. грн, з них субвенція – 23 106 тис. грн, співфінансування –                     

5 078,6 тис. грн. Станом на 28 грудня 2021 року використано 17 781,8 тис. грн 

коштів субвенції та 3 418,3 тис. грн коштів співфінансування громад. 


