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Рівненська обласна рада

На виконання обласної програми «Дітям Рівненської області -  безпечне 
харчування» на 2020-2022 роки Головне управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області повідомляє, що на протязі 2020 року у всіх районах області 
проведено семінари -  навчання з начальниками відділів освіти районних 
адміністрацій, директорами загальноосвітніх закладів, завідувачами 
дошкільних навчальних закладів, фізичними -  особами підприємцями, які 
відповідають за здійснення харчування у закладах освіти, щодо впровадження 
постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

З керівниками закладів загальної середньої освіти області 31 січня 2020 
року на базі Рівненського обласного наукового ліцею-інтернату проведено 
семінар навчання з питань безпечності харчування в закладах загальної 
середньої освіти та впровадження постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 
точках (НАССР).

На протязі 2020 року проведено паспортизацію усіх харчоблоків в 
закладах дошкільної та загальної середньої освіти області.

Згідно щорічного Плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів (у сферах безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів, ветеринарної медицини) в Рівненській області на 
2020 рік, затверджений наказом Держпродспоживслужби від 26.11.2019 № 
1150, 121 харчоблок (їдальня) в закладах дошкільної освіти та 94 харчоблоки 
(їдальні) закладів загальної середньої освіти були включені в план перевірок, з 

” §  відбором зразків сировини та готових харчових продуктів для проведення
т  лабораторних випробувань на фізико-хімічні, мікробіологічні показники, змиви 

та виявлення немолочних жирів в традиційних молочних продуктах.
Станом на 12 березня 2020 року проведено 6 планових заходів 

державного нагляду (контролю) у дошкільних навчальних закладах, відібрано 
^ > 1 1  зразків для лабораторних випробувань та 9 планових заходів державного 

5 нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти області, відібрано 7
зразків для лабораторних випробува В ив

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській облас 
№02-01-17/01-11/667-21 ВІД 18.02.2021 

\ КЕП: Лазарчук В. С. 18.02.2021 16:13 
' 7С91520700000000000000000000000000000001



В зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" планові заходи 
державного нагляду (контролю) після 12.03.2020 не проводилися.

На протязі 2020 року на виконання доручення Премєр-міністра України 
від 01.10.2020 № 40286/1/1-20 проведено позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) у 24 дошкільних навчальних закладах, відібрано 31 зразок 
для лабораторних випробувань, виявлено 3 невідповідності, видано 10 
обов'язкових для виконання у визначені строки письмових вимог (приписів) 
щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері безпечності та окремих 
показників якості харчових продуктів, винесено 1 рішення про відкликання, 
вилучення або знищення харчових продуктів, а саме масла солодковершкового 
селянського. Проведено позапланових заходів державного нагляду (контролю) 
у 89 закладах загальної середньої освіти області, відібрано 453 зразки для 
лабораторних випробувань, виявлено 56 невідповідностей, видано 42 
обов'язкових для виконання у визначені строки письмових вимог (приписів) 
щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері безпечності та окремих 
показників якості харчових продуктів, винесено 20 рішень про відкликання, 
вилучення або знищення харчових продуктів, що містили немолочні жири, у 
кількості 116,73 кг.

З метою уникнення спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових 
отруєнь та виявленням фактів фальсифікації харчових продуктів харчоблоки 
(їдальні) закладів дошкільної та загальної середньої освіти області включені до 
щорічного Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (у сферах безпечності та окремих показників якості харчових 
продуктів, ветеринарної медицини) в Рівненській області на 2021 рік з відбором 
зразків сировини та готових харчових продуктів для проведення лабораторних 
випробувань на фізико-хімічні, мікробіологічні показники, змиви та виявлення 
немолочних жирів в традиційних молочних продуктах. Згідно плану 
заплановано проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 
252 закладах дошкільної та загальної середньої освіти області.

Згідно Плану роботи Головного управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області на 2021 рік спільно з Управлінням освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації заплановано проведення семінар-навчань в 
програмному забезпеченні Zoom з операторами ринку які здійснюють 
постачання харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для 
закладів дошкільної та загальної середньої освіти області з питань дотримання 
законодавтсва про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів 
та впроваддження постійно діючих процедур заснованих на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Із метою створення належних умов для безпечного харчування у закладах 
освіти розроблено та затверджено Регіональний план заходів щодо створення 
належних умов для безпечного та якісного харчування у закладах освіти 
Рівненської області на 2021 рік.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №585 від 
30.04.2020 було погоджено пропозиції щодо ремонту та придбання обладнання



для їдалень (харчоблоків) області. Упродовж 2020 року оновлено обладнання 
для їдалень (харчоблоків) у 98 ЗЗСО області на суму 14 741 843,11 грн.

26 лютого 2020 року у ході засідання колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації розглянуто питання «Про стан організації харчування у 
закладах освіти Рівненської області».

У ході колегії обговорено питання щодо нових підходів до організації 
харчування у закладах освіти області, впровадження нових стандартів 
харчування.

Із метою осучаснення меню, яке б задовольнило потреби сучасної дитини 
щодо харчування 100 закладів загальної середньої освіти Рівненської області 
перейшли на оновлене меню (за редакцією Євгена Клопотенка).

Керівниками та відповідальними працівниками закладів освіти області 
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед учнів (вихованців) та 
батьків щодо формування культури здорового харчування.

Обласна програма «Дітям Рівненської області -  безпечне харчування» на 
2020-2022 роки знаходиться на контролі в Головному управлінні 
Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Перший заступник начальника 
Головного управління
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