
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

20.06.2013р.                                                                                    № 549 

 

Про посилення контролю за 

організацією харчування та 

профілактикою гострих кишкових 

інфекцій у дошкільних навчальних 

закладах міста Києва 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних 

наказів 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», від 15.08.2006 

№620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 05.11.2012 № 870/1246 «Про посилення заходів з 

профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах», з метою збереження здоров’я 

вихованців дошкільних навчальних закладів та створення безпечних умов 

навчання і виховання,  

                                                       н а к а з у ю: 

 

1. Управлінню дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Пархоменко І.М.): 

1.1. Провести оперативні перевірки організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах та довести їх результати до відома 

начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій для відповідного реагування. 

1.2. Долучати до участі в перевірках працівників Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту, районних управлінь освіти, за необхідності, 

працівників структурних підрозділів Київської міської державної 

адміністрації та інших служб за згодою їхніх керівників. 

 



2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 

2.1. Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та  

протиепідемічних вимог у дошкільних навчальних закладах та 

активізувати роботу, спрямовану на профілактику гострих кишкових 

інфекцій. 

2.2. Здійснювати щоквартально та в цілому за рік аналіз виконання норм 

харчування відповідно до вікових категорій дітей та про результати 

інформувати Департамент освіти і науки, молоді та спорту до 20 

числа наступного місяця. 

2.3. Провести навчальні інструктажі з виконуючими обов’язки керівників 

дошкільних навчальних закладів під час літнього оздоровчого 

періоду. 

2.4. Провести навчальні семінари з наступним тестуванням працівників 

дошкільних навчальних закладів, які відповідають за організацію 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (керівники, 

медичні сестри, кухарі, комірники та підсобні працівники). 

3. Керівникам дошкільних навчальних закладів посилити контроль за: 

3.1. Виконанням затверджених норм харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах. 

3.2. Постачанням до дошкільних навчальних закладів безпечних та 

якісних продуктів харчування. 

3.3.  Проведенням протиепідемічних заходів щодо попередження спалахів 

гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь серед вихованців 

дошкільних навчальних закладів. 

3.4. Дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоках, 

їдальнях та особистої гігієни працівниками, які забезпечують 

організацію харчування дітей.  

3.5. Дотриманням належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 

режимів у дошкільних навчальних закладах під час літнього 

оздоровчого періоду та  навчально-виховного процесу. 

3.6. Виконанням посадових обов’язків працівниками дошкільних 

навчальних закладів, які відповідають за організацію харчування. 

3.7. Своєчасним проходженням працівниками дошкільних навчальних 

закладів обов’язкових профілактичних медичних оглядів. 

4. Координаційному центру інформаційно-комунікаційних технологій 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Сніжко М.В.), з метою 

інформування громадськості, розмістити цей наказ на сайті Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту. 

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників 

управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, 

керівників дошкільних навчальних закладів. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту Пархоменко І.М. 

 

Директор Департаменту                                                               О. Добровольська 



 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник управління дошкільної,  

загальної середньої та позашкільної освіти                          І. Пархоменко 

 

Начальник відділу правового 

забезпечення                                                                          Л. Біба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Начальник відділу дошкільної освіти 

 та соціального захисту дітей                                Н. Резенчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


