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1. Домагатися забезпечення організації харчування 
дітей у відповідності до:
• Закону України "Про дошкільну освіту".
• Закону України "Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення"
• Постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження норм харчування в навчальних і 
оздоровчих закладах." № 1591 від 22.11.2004 
року.

• Інструкції з організації харчування дітей у 
дошкільних закладах від 17.04. 2006 року " 
298/227"

• Наказу Міністерства охорони здоров'я України. 
Міністерства освіти і науки України від 
01.06.2005 № 242/329;

• Порядок організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах

Постійно Завідувач
ДНЗ
Члени
ради

2. Взяти участь:
• Розробці примірного меню харчування дітей в 

зимово-весняний та літньо-осінній періоди;
• Розробці картотеки дитячих страв у 

відповідності до примірного меню

За потреби старша с/м
Кухар
Комірник

3. Розробити і затвердити примірне меню харчування 
в зимово-весняний та літньо-осінній періоди

Згідно періоду Члени ради 
старша с/м

4. Забезпечити виконання заходів по поліпшенню 
організації харчування дітей в дошкільному 
навчальному закладі.

Постійно Старша сестра 
медична

5. Періодично контролювати за здійсненням 
наступних завдань:

Доставка і збереження продуктів харчування в 
установі;
Наявність продуктів харчування, їх 
відповідність до завозу і видачі;
Технологія приготування страв;
Відповідність закладених продуктів до меню 
(кількість, асортимент);
Вихід готової продукції та її видача;
Смакові якості і порядок вживання дітьми 
страв;
Дотримання режиму харчування;
Організація питного режиму;________________

1 раз місяць Члени ради 
комірник 
шеф-кухар 
старша с/м



• Виховання у дітей культурно-гігієнічних 
навичок;

• Дотримання санітарно-гігієнічних вимог за 
обладнанням, посудом, яке використовується в 
процесі організації харчування

6. Приймати участь в рейдових перевірках 
адміністрації з питань харчування дітей

Один раз на 
місяць

Члени ради 
старша с/м 
Завідувач ДНЗ

7. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків 
по забезпеченню своєчасної сплати за харчування 
дітей

Постійно Вихователі 
Члени ради

8. Питання організації харчування дітей виносити на 
обговорення на нарадах при завідувачу, 
виробничих нарадах

Згідно наказів, 
заходів

Завідувач 
Члени ради

9. Домагатися забезпечення установи миючими та 
чистячими засобами по догляду за посудом та 
обладнанням

Постійно
Завгосп


