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LПaнoвнa пaнi Кaтеpино !

Poзглянyвпrи iнфopмaцiйний зaпит пoBiдoМляrMo' щo згiдIlo зi отaттeтo
22 Зaкoну УкpaiЪи (Пpo зaгалЬнy середнIо oсвiтy), з МrToIo TypбoTи пpo
з,цopoB|я yянiв y нaBчzrльI{oМy зaклa.цi Мaе буTуr IIеpедбaчеIrе xapчyвaIIIU{.

Bi,цпoвi.цaльнiсть зa йoго оpгaнiзaцiro ПoкЛaдaсться IIa зaс}Ioв}tикiв, якими
ДЛя деpжaвниx i кoшryнaльниx усТаHoв с мiсцевi opгaни викoнaвчoТ BЛaДи' a дЛя
yстaнoB' щo нaJleжaтЬ теpитopiaльнiй гpoмaдi, _ opгaни мiсцевoгo
сaMoвpя,цyBalrтlя, i нa кepiвникiв tlаBЧzlлЬIloгo зaкЛa.цy. Hopми тa пopя.цoк
opгaнiзaцii хapчyвalrl{я BсTaнoBлIoIоться Кaбiнетoм мiнiстpiв УкpaiЪи. Кoнтpoль
зa якiстro xapчyBalllrя з.цiйснroroть opгal{и oхopoни здopoв'я. Bi.цпoвi,цaльниМи зa
opгaнiзaцiro xapчyBal{нll Дiтeй y нaBчrrльниx зaкJIaдax I{езЕlJIех{нo Biд
пiдпopядкyвaння, типiв i фopм влaснoстi, зa мaтеpia,.тьнo-теxнiчний стaн
хapuoблoкy (iдa;lьня, бyфет)' .цoтpиМaт{Ilя вимoг сaнiтapнoгo зaкoнoдaвстBa'
згiднo з гryнктoМ 4 Пopядкy opгaнiзaцii xapчyBaнIlя дiтей y нaBч€Lпьниx Ta
оздopoBчих зaклa,цaх' Зaтвеp.ц)ItеI{oгo спiльним l{aкaзoм МoЗ тa МoH вiд
01 .lepвня 2005 p. Ns 242lЗ29 (дaлi - Пopядoк Nэ 242lЗ29), r зaсI{oвIlики
(влaсники), кеpiвники циx yсTанoв i opгaнiзaцiй (пiдпpиемств), якi
зaбезпеч}тoть хapнyвaння дiтей.

Ha викoнaння pirrrення ХХХ сесii сьoМoгo скЛикaI{IlЯ Бiлoзepськoi paйoннoi
paди вiл 25 ctчня 20l9 poкy Л! 437 <Пpo opгaнiзauiю xapчyвaтrт{я 1"rнiв зaклaлiв
зaгaльнoi сеpедньoi oсвiти тa rпкiльнoгo вiддiлення Чopнoбaiвськoгo IIaвчzLпьнo-
виxoBIIoгo кoМтIлeксy) кoМyнaлЬIloю yсTaIIoвoIo <<Paйoнним цеIITpoм пo
oбслyгoвyвaннro зaклaдiв oсвiти Бiлoзеpськoi paйoннoi paди Хеpсoнськoi
oблaстi> пpoвеДеHo тендеpнi тopги нa зaкyпiвлтo пpoдyктiв хapчyBaння для
зaкЛaдiB зaгальнoТ сеpедньoi oсвiти.

Гoлoвним пpинципoМ здopoвoгo хapчyBalilrя r ЗaдoBoлеIIIlя пoтpеб
opгaнiзмy в енеpгii тa пeвнiй кiлькосt'i xiмiчних peчoвиtl' щo дoсягaсTься
зaBдяки дoтpиMaншo зaтBеp.цжrlrих IIpoдyктoBих Hopм No 1 591 . oскiльки
стpаBи. пригoтoвленi з циx ПpoДyктiв. не пoвиннi чaстo ПoвтopтoBaТись i oкpемi
нaйменyвaнrrя пpисyтнi в paцioнi нr щo,цIlя' a кiлькa paЗiв нa тижДе1lь' медиянi
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Bi'ц

оеcтpи зaкJlaДy poзpoбляIoTЬ пpимipнi дBoTижIteBi циклiчнi МeI{ю. BoIIи piзнi нa
blг|oзеpсЬКа рal.tоHHa держaвHa aДI}.lIH|стpацlя
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л1тIIЬo.oс1нII1и 1 зиМoBo-BесIUIтIии тIеploди. Згiднo з чиI{IIиМ

зaкolloдaBстBoм вiдпoвiда'rьнiсть зa,цoтpиМaнIlя lropМ хapчyBaI{IIя ле)I{ить нa
влaсIlикy тa кеpiвникoвi бтoдх<етнoi yстaнoви. I{иклi.rне МеIIIo зaтBеpджyеться
диpектopoм IIIкoли тa тIoгo.ця{yBaTися з Tеpитopiaльнoю yстaнoBolo yпpaвлiння

fеprкпpoдспoживслyжби як opгal{oМ кol{тpoлIo вiд MoЗ. II{oденне менro нa бaзi
циклiннoгo мaе бути сдиIIиМ для всix дiтей yотaнoви' zulе з piзним виxoдoM
сTpaB Зa вiкoвими гpyпaми. У paзi вiдсyтнoстi бy.Ць-якoгo пpoдyктy ДЛя
збеpeження цiннoстi paцioнy слiд здiйснroвaти йoгo зaмiнy вiдповiднo дo
тaблицi взaемoзaмiннoстi згi.цнo здoдaткoМ 8 дo Hopм Ns 159l.

Сaмe тoмy, viткoi вiдпoвiдi 'lvт. 6удe BикopисToByB a"I'IcЯ B ЧopнoбaiЪськoмy
HBК збipник pецептyp стpaB ДЛя xapчyвalrня дiтей rпкiльнoгo вiкy в
opгaнiзoвaниx oсвiтнix тa oздopoBчиx зaклa.цax зa aBтopотвoМ €.Клoпoтенкa, ми
Hе Мo)t(еMo HaДaTИ' Tак, як за сКлaдення дBoти)кневoгo MенIo вiдпoвiдaс
кеpiвник зaклa.цy тa пoгoдяtyс йoгo з Бiлoзеpським paйoнниlu yпpaвлiнням
Голoвнoгo упpaвлiння lepжпpoдспoживслyжби в Хеpсoнськiй oблaстi.

Taкoж зaзнaчaсМo' щo зaдля здiйснrння кollтpoлк) зa opгaнiзaцiеIo
xapчyBallня' poбoтoтo хap.roблoкy, пoсTaчaнняМ пpoдyктiв хaрчyBaIiIIя - бaтьки
Mo)кyтЬ yTBopиTи кoMlсllo З opгalllзaцll xapчyBal{тш y зaкJlaдax oсвlTи' MoжyтЬ
бpaти уraсть y бpaкеpax<нiй комiсii, якa здiйснroе щoденний кoнтpoлЬ зa якiстro

кoM1сllo oсвlTи'

гoтoвиx сТpaв' сTвоpIоBaТи pa'цy З xapчyBaнIlя' Бaтьки нaвiть мorкyтЬ ДеЛеryвaти
пpeДсTaBHикa бaтькiвськoi ГpoМa.ци зaкJlaдy oсвiти .цля пepeвipки xapнoблoкy,
щoб вiн з'ясyвaв, y якoМy стaнi i як збеpiгaroться тa гoт}.IоTься пpoдyкти. flля
цЬoгo пpeдоTaBIIикy бaтькiв нeoбхiднo пpoйти медияний oгляд i отpимaти
oсoбoвy Медичlly кних{кy.
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