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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 квітня 2021 року                                                                             № 45

Про затвердження Плану заходів
щодо створення належних умов для
безпечного та якісного харчування
дітей в закладах освіти Помічнянської
міської ОГ на 2021 рік

Відповідно до пунктів 2, 5, 6, 8, 11 протокольного доручення Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 50773/0/1-20, на виконання
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
12 січня 2021 року № 12-р «Про затвердження обласного плану заходів щодо
створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей в
закладах освіти області на 2021 рік», з метою створення належних умов для
безпечного і якісного харчування та запобігання випадкам харчових отруєнь
серед дітей в закладах освіти Помічнянської міської ТГ, виконком міської
ради в и р і ш и в:

1. Затвердити План заходів щодо створення належних умов для
безпечного та якісного харчування дітей в закладах освіти Помічнянської
міської територіальної громади на 2021 рік (далі – План заходів) (додається).

2. Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради
забезпечити виконання Плану заходів

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Щербатюка А.С.

Міський голова                                                          Микола АНТОШИК
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Додаток 1
до рішення виконкому
міської ради
від 29.04.2021 № 45

З А Х О Д И
щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування

дітей в закладах освіти Помічнянської міської ТГ на 2021 рік

1. Здійснювати підготовку та підбір кваліфікованого персоналу із
досвідом роботи для харчоблоків закладів освіти.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року

2. Забезпечувати заклади освіти кваліфікованими медичними
працівниками та недопущення до роботи працівників харчоблоків, їдалень,
котрі не пройшли обов’язкові медичні огляди.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року

3. Здійснювати в установленому порядку розгляд та погодження
примірних двотижневих меню в закладах загальної середньої освіти з
урахуванням вимог з організації харчування відповідно до Санітарного
регламенту.

Виконавчий комітет,
Протягом 2021 року

4. Дотримуватися Методичних рекомендацій щодо методології
особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в
закладах освіти, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 30 жовтня 2020 року
№ 2208-20, під час проведення тендерних процедур.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року

5. Забезпечити контроль за організацією повноцінного збалансованого
харчування дітей під час оздоровчої кампанії.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року
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6. Забезпечити заклади освіти питною водою гарантованої якості та
безпечності.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року

7. Здійснювати узагальнення та надання інформації департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, головному управлінню Держпродспоживслужби
в області щодо стану матеріально-технічної бази харчоблоків, їдалень,
організації харчування в закладах освіти.

Виконавчий комітет,
Протягом 2021 року

8. Забезпечувати безкоштовне харчування здобувачів освіти пільгових
категорій та тих дітей, батьки яких є учасниками або загинули під час АТО,
ООС, постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками-
добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України.

Виконавчий комітет,
Протягом 2021 року

9. Забезпечувати здійснення аналізу виконання заходів щодо усунення
недоліків, поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків, їдалень,
безпечності і якості продуктів харчування.

Виконавчий комітет,
Протягом 2021 року

10. Вживати заходів щодо збільшення фінансового ресурсу з місцевих
бюджетів у 2021 році на забезпечення якісним харчуванням дітей та на
проведення виробничого лабораторного контролю страв, що готуються для
харчування дітей у закладах освіти.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року

11. У разі виявлення випадків неякісної, небезпечної, з порушенням
маркування харчової продукції під час її постачання до закладів освіти
інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в області для
вжиття заходів реагування.

Виконавчий комітет,
Відділ освіти
Протягом 2021 року

_____________________


	Р І Ш Е Н Н Я

