
Комунальний дошкільний навчальний заклад № 11 «Веселка»

НАКАЗ 31 (А)

від 03.09. 2018 року

Про організацію харчування

дітей у дошкільному навчальному

закладі на 2018/2019 н.р.

Керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.06.2002 року № 856 «Про організацію 
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 26 
серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 
навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 06 серпня 2014 року № 353 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 
1591», спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 
здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з 
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами від 
26.02.2013 № 202/165), Порядком організації харчування дітей у навчальних і оздоровчих 
закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, Методичними рекомендаціями 
з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених 
наказом Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 та з метою підвищення 
якості та ефективності організації харчування вихованців дошкільного навчального 
закладу

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальними за організацію раціонального харчування дітей призначити: 
Чернявську Н.М.., старшу сестру медичну., завгоспа Задорожну В.В..,Мельниченко Т.І.., 
Владімірову І.Є., кухарів.

2. Зобов'язати сестру медичну старшу Чернявську Н.М.:

2.1. Перевіряти якість продуктів.

2.2. Дотримуватись умов та термінів зберігання продуктів.

2.3. Контролювати щоденний відбір добових норм раціону та зберігання їх в холодильник.

2.4. Чітко та своєчасно вести журнал бракеражу сирої та готової продукції.

2.5. Не допускати виготовлення та реалізацію продуктів та страв, що представляють 
епідеміологічну небезпеку, слідкувати, щоб не видавалися залишки їжі.

2.6. В залежності від змін щоденно здійснювати контроль за закладкою продуктів, виходу 
страв.

2.7. Слідкувати за дотриманням технології приготування їжі.



2.8. Здійснювати контроль над процесом прийняття їжі в групах, над збереженням об'єму 
порцій з врахуванням віку дітей.

2.9. Ознайомити працівників харчоблоку з санітарними правилами №42-123-5771-91 
«Санітарні правила для підприємств громадського харчування», №42-123-4117-86, 
«Умови, терміни зберігання продуктів, що швидко псуються».

3. Працівникам харчоблоку Мельниченко Т.І.., Владімірова І.Є.

3.1. Забезпечити своєчасне, якісне приготування їжі, суворо дотримуватись вимог 
технологічного приготування дитячого харчування.

3.2. Дотримуватись правил особистої гігієни, своєчасно проходити медичні огляди.

3.3. З питань раціонального харчування працівники харчоблоку безпосередньо 
підпорядковуються сестрі медичній старшій —  Чернявській Н.М..

4. Відповідальною за якість завезених продуктів призначити Задорожну В.В..- завгоспа та 
покласти їй в обов'язки:

4.1. Контроль за сертифікатами якості продуктів, їх термін реалізації.

4.2. В разі збільшення або зменшення контингенту дітей повідомляти постачальників 
продуктів про зміни в заявках.

4.3. Надавати вчасно заявку на постачання продуктів харчування.

5. Контроль за виконанням дано 

Завідуівач КДНЗ О.В.Шилкіна М1 (

З наказом ознайомлені Чернявська Н.М.

Задорожна В.В

о наказу залишаю за собою. 
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