
Про стан виконання  «Регіонального плану заходів щодо створення 
належних умов для безпечного харчування у закладах освіти Донецької 

області на 2019-2022 роки»  за 11 місяців  2020 року. 
 
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області 

(надалі – Головне управління) на виконання «Регіонального плану заходів щодо 
створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти 
Донецької області на 2019-2022 роки», затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
28.11.2019 № 1313/5-19 в межах компетенції здійснювалися наступні заходи. 

Проводилися  моніторингові заходи нагляду в закладах освіти на 
предмет організації безпечного харчування, зокрема щодо контролю 
дотримання при організації харчування протиепідемічних вимог, 
встановленими постановами головного державного санітарного лікаря України 
у зв’язку з розповсюдженням захворюваності на коронавірусну інфекцію 
COVID-19. Всього за звітній період проведено моніторингових заходів – 604.  
Кількість моніторингових заходів на предмет дотримання вимог з організації 
харчування, під час яких виявлялися порушення санітарного законодавства  
становить 230, що складає 38,1% від загальної кількості проведених 
моніторингових заходів. За результатами проведених моніторингових заходів, з 
метою усунення виявлених порушень, Держпродспоживслужбою 
застсовувалися наступні заходи впливу: внесено приписів (пропозицій) 
керівництву закладів освіти – 222, поінформовано органи місцевої влади – по 8 
випадкам порушень. 

В звітному періоді Головним управлінням проводився лабораторний 
контроль якості питної води в закладах освіти. Всього виконано досліджень 
питної води: 

- на показники мікробіологічної безпечності – 884, з них не відповідають  
нормативним документам  - 88, що складає  9,95% від загальної кількості 
досліджених проб; 

- на санітарно-хімічні показники – 864, з них не відповідають  
нормативним документам  - 92, що складає  10,6%  від загальної кількості 
досліджених проб. 

Проблеми щодо умов для безпечного харчування в дитячих закладах та 
недопущення випадків кишкових хвороб та харчових отруєнь  за участю 
представників Головного управління розглядалися на 2 засіданнях Комісій ТЕБ 
та НС ( Покровськ, Краматорськ). 

Головним управлінням велася активна методична, санітарно-освітня 



робота щодо питань з організації харчування дітей, профілактики виникнення 
гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь в дитячих закладах, зокрема:   

- Проведено нарад, семінарів, колегій  з керівниками, працівниками 
закладів освіти – 27; 

- Проведено лекцій, бесід  – 468; 
- Висвітлення в засобах масової інформації (ТБ, інтернет ЗМІ, соціальні 

мережі тощо) – 17.  
Головним управлінням здійснювався постійний моніторинг стану 

провадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 
точках (НАССР) на харчоблоках, фахівцями Головного управління  надається 
консультативна допомога з питань впровадження системи НАССР. На 
теперішній час з 511  закладів дошкільної освіти, система  НАСРР впроваджена 
в  233 закладах, що складає  45,6% від загальної кількості закладів дошкільної 
освіти. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – 499, з них закладів, де 
впроваджена система НАСРР – 283, що складає 56,7% від загальної кількості 
загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість закладів освіти інтернатного 
типу – 23, з них закладів, де впроваджена система НАСРР – 21, що складає  
91,3%. 

Про проведені заходи щодо виконання Регіонального плану Головним 
управлінням щоквартально здійснюється інформування  департаменту освіти і 
науки Донецької облдержадміністрації. 
 


