
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

 20  червня 2013                                                                                                     №   322

Про  вжиття невідкладних заходів
щодо запобігання нещасним випадкам, 
посиленням контролю за організацією 
харчування дітей та профілактикою гострих 
кишкових інфекцій у дошкільних навчальних 
закладах, навчально-виховних комплексах, 
школах - дитячих садках 
Дніпровського району м. Києва 

На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіти», спільного 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», керуючись вимогами Положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
31.08.2001  р.  № 616,  спільного  наказу  Міністерства  охорони здоров’я  України  та 
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  05.11.2012  №870/1246  «Про  посилення 
заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Головного управління освіти і науки 
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної 
адміністрації)  від  22.11.2012  №302  «Про  посилення  контролю  за  організацією 
харчування та профілактикою гострих кишкових інфекцій у дошкільних навчальних 
закладах  міста  Києва»,  з  метою  збереження  здоров’я  вихованців  дошкільних 
навчальних закладів та створення безпечних умов навчання і виховання, запобігання 
нещасним  випадкам,  враховуючи  обставини  нещасного  випадку,  що  стався  в 
дошкільному навчальному закладі № 455,

НАКАЗУЮ:
1. Створити  комісію  з  перевірки  у  дошкільних  навчальних  закладах,  у 

навчально-виховних  комплексах,  школах  дитячих  садках,  організації  харчування 
дітей, дотримання санітарно - гігієнічних вимог та протиепідемічних вимог,  норм 
техніки безпеки.  



2. Затвердити склад комісії:
голова комісії: 

Іваніна Н.В. – заступник начальника управління освіти;
члени комісії:

Фальковська Н.В. – начальник відділу з питань дошкільної освіти;
Дроздова О. Ю. – начальник адміністративно-господарчого відділу;
Фень С.А.- методист РНМЦ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
Коваленко Н.С. – головний спеціаліст відділу з питань дошкільної освіти;

3. Затвердити  графік  перевірки  у  дошкільних  навчальних  закладах, 
навчально-виховних комплексах, школах дитячих садках (додаток 1). 

4. Членам  комісії з  перевірки  у  дошкільних  навчальних  закладах,  у 
навчально-виховних  комплексах,  школах  дитячих  садках,  організації  харчування 
дітей, дотримання санітарно - гігієнічних вимог та протиепідемічних вимог,  норм 
техніки безпеки здійснити перевірку:

4.1. постачання  до  навчальних  закладів  безпечних  та  якісних  продуктів 
харчування із супроводжуючими документами.

4.2. проведення  протиепідемічних  заходів  щодо  попередження  спалахів 
гострих  кишкових  інфекцій  і  харчових  отруєнь  серед  вихованців 
навчальних закладів.

4.3. дотримання санітарно -  гігієнічного режиму на харчоблоках їдальнях та 
особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію харчування 
дітей.

4.4. дотримання  належного  санітарно-гігієнічного  та  протиепідемічного 
режимів  у  закладах  освіти  під  час  проведення  навчально-виховного 
процесу.

4.5. виконання  посадових  обов’язків  працівниками  навчальних  закладів,  які 
відповідають за організацію харчування.

4.6. своєчасного проходження працівниками дошкільних навчальних закладів 
та шкіл-дитячих садків обов’язкових медичних оглядів.

4.7. проведення  керівниками  навчальних  закладів  інструктажів  та  заліків  на 
знання  Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах.

5. Комісії  про  результати  перевірки  доповісти  начальнику  управління  та 
скласти звіт.

6. Керівникам дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп шкіл - 
дитячих садків забезпечити контроль за:

6.1. виконанням  законодавчих  і  нормативних  документів  щодо  створення 
здорових  і  безпечних  умов,  попередження  виробничого  травматизму  і 
нещасних випадків з вихованцями і працівниками, профілактики  харчових 
отруєнь  і  гострих кишкових інфекцій;

6.2. постачанням  до  навчальних  закладів  безпечних  та  якісних  продуктів 
харчування;

6.3. проведенням  протиепідемічних  заходів  щодо  попередження  спалахів 
гострих  кишкових  інфекцій  і  харчових  отруєнь  серед  вихованців 
навчальних закладів;



6.4. дотриманням санітарно - гігієнічного режиму на харчоблоках їдальнях та 
особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію харчування 
дітей;

6.5. дотриманням  належного  санітарно-гігієнічного  та  протиепідемічного 
режимів  у  закладах  освіти  під  час  проведення  навчально-виховного 
процесу;

6.6. виконанням посадових обов’язків працівниками навчальних закладів, які 
відповідають за організацію харчування;

6.7. своєчасним проходженням працівниками дошкільних навчальних закладів 
та шкіл-дитячих садків обов’язкових медичних оглядів;

6.8. забезпеченням миючими знезаражуючими та  дезинфікуючими засобами, 
дозволеними МОЗ України.

7. Посилити  контроль  за  виконанням  заходів,  спрямованих  на  усунення 
виявлених порушень в організації харчування, профілактики нещасних випадків у 
закладах освіти.

8. Оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті управління освіти.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник В. Ільєнко


