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РЕФОРМА СИСТЕМИ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ У ШКОЛІ

 Для реалізації реформи потрібен контроль на місцях силами всіх органів 
державної влади у межах їх компетенції

 Держпродспоживслужба займається контролем безпечності харчових продуктів 
та відповідності санітарним нормам, перевірками та моніторингом 
постачальників послуг

 Держпродспоживслужба завжди надасть всі необхідні роз’яснення та допомогу. 
Наше завдання – не штрафувати чи накладати санкції, а допомогти запустити цю 
вкрай важливу реформу

«Сьогодні ми закладаємо фундамент і тільки від нашого 
відношення 

до цього процесу залежить наскільки він буде міцним»



ПЕРЕВІРКИ ЗЗСО

З початку року Службою було проведено 1660 позапланових та 

117 планових заходів державного контролю у сфері безпечності 
харчових продуктів

73 заходи державного контролю, щодо НАССР

11 операторів 
ринку

були зареєстровані у 
встановленому 
законодавством 

порядку

здійснювали свою 
діяльність без 

необхідних документів 
дозвільного характеру

48 операторів 
ринку

З початку серпня ДПСС залучено до 
комісійних обстежень щодо готовності до 

нового навчального року в понад 23
тисячах закладів освіти, з яких 14980 це 

школи



Сумська область

Порушення: 
Не підписано 3 акти готовності шкіл через не 

завершені ремонтні роботи

Дніпропетровська область

Порушення:
Не підписано 36 актів готовності шкіл через проведення 

капітальних ремонтів в приміщеннях, благоустрою 
території. Найбільше таких шкіл в Петропавлівському 

районі

Донецька область

Порушення:
Не підписано 9 актів готовності шкіл. Основна 

причина ремонтно-відновлювані роботи

Запорізька область

Порушення: 
Не підписано 3 акти готовності шкіл через не 

завершені ремонтні роботи

Луганська область

Порушення: 
всі акти підписано, проте надано 15 приписів щодо 

усунення порушень

Харківська область

Порушення: 
всі акти підписано, надано 299 пропозицій щодо 

усунення порушень

КОМІСІЙНІ ПЕРЕВІРКИ станом на 01.10.2021



ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ

Вході підготовки до нового навчального року увага звертається в основному на 
матеріально-технічну базу. Під час здійснення планових або позапланових заходів, які 

здійснюються під час навчального процесу увага приділяється протиепідемічним, 
санітарно-гігієнічним, інфекційним нормам

Інфраструктурні порушення Санітарно-епідеміологічні порушення

 незавершення ремонтних робіт приміщень;
 незавершення монтажу та встановлення 

технологічного обладнання;
 необхідність оновлення холодильного 

обладнання;
 не облаштування внутрішніх санітарних вузлів;
 непрацюючі системи механічної вентиляції на 

харчоблоках та невідповідності гігієнічним 
вимогам по набору приміщень харчоблоків

 відсутність умов для дотримання правил 
особистої гігієни;

 неукомплектованість штату медичними 
працівниками;

 невідповідність питної води вимогам 
санітарних норм та правил за санітарно-
хімічними та бактеріологічними показниками;

 відсутність угод на проведення дезінфекції, 
дезінсекції та дератизації;

 відсутність даних про своєчасне проходження 
періодичних медичних оглядів персоналу



НОВЕ МЕНЮ

 невиконання затверджених норм харчування;

 нераціональність меню по хімічному складу, 
по співвідношенню білків/жирів/вуглеводів; 

 недостатня або завищена енергетична 
цінність страви;

 одноманітність страв в меню;

Кожен заклад освіти може впровадити своє адаптоване чи альтернативне меню за 
умови врахування дієтичних потреб дітей, сезонності, наявності харчових 
продуктів, порцій страв для різних вікових груп та відповідності вимогам 

санітарного законодавства і норм харчування

Типові помилки при формуванні меню

 нераціональність чергування страв



НОВЕ МЕНЮ

Сумська область

671 примірних меню подано на 
розгляд до ДПСС
542 погоджено ДПСС
129 не погоджено ДПСС

Луганська область

254 примірних меню подано на 
розгляд до ДПСС
254 погоджено ДПСС

Дніпропетровська область

867 примірних меню подано на 
розгляд до ДПСС
839 погоджено ДПСС
28 не погоджено ДПСС

Донецька область

395 примірних меню подано на 
розгляд до ДПСС
366 погоджено ДПСС
29 не погоджено ДПСС

Запорізька область

522 примірних меню подано на 
розгляд до ДПСС
245 погоджено ДПСС

Харківська область

266 примірних меню подано 
на розгляд до ДПСС
126 погоджено ДПСС
140 не погоджено ДПСС



СПАЛАХИ ХВОРОБ

Спалахи гострих кишкових інфекцій, які 
спостерігаються в Україні з початку навчального року

08.09.2021
Навчально-виховне 

об’єднання №1 
«Школа-дитячий садок» 

м. Хмельницький
(Хмельницька область)

16.09.2021
«Попівський заклад 

загальної середньої освіти 
І-ІІІ ст.» Попівської сільської 
ради, Конотопського району

(Сумська область)

Скрізь мало місце порушення персоналом протиепідемічного та 
санітарно-гігієнічного режиму, що підтверджено результатами 

лабораторних досліджень



НАССР

Яким чином убезпечити дітей від масових отруєнь?

Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

Н А С С Р

Небезпека Аналіз Критика Контроль Точки

Небезпечні фактори

діоксин, важкі метали, радіонукліди, 
пестициди, токсини, небезпечні 

метаболіти, алергени

Критичні контрольні 
точки (ККТ)

Температура
Час термообробки
Вміст вологи

Ризики

Виготовлення небезпечних 
харчових продуктів
Харчові отруєння
Забруднення навколишнього 
середовища

Хімічні:

Фізичні:

Біологічні:

Скло, метал

Бактерії, віруси, паразити, пріони



СТЕРЕОТИПИ НАССР

НАССР – лише для сучасних 
харчоблоків?

НАССР – це докорінно нова 
система контролю?

НАССР – це для великих 
підприємств?

Це не так, адже логічних професійних рішень 
та заходів можна дотримуватися будь-де

Це не так, НАССР – раціональний підхід до 
установлених практик

Принципів НАССР можна дотримуватися 
скрізь



ВПРОВАДЖЕННЯ НАССР

Що потрібно зробити для того, щоб 
впровадити НАССР?

Інфраструктура
Навченість  персоналу та 

Контроль над виробничими
процесами

 якісне технологічне обладнання
 задовільний стан побутових 

приміщень

 контроль температурних режимів
 прибирання  та дезинфекція приміщень
 контроль за перетинанням їжі із сировиною, 

брудним посудом, готовою їжею, грошима, 
верхнім одягом

 дотримання гігієнічних вимог персоналом



НАВЧАННЯ ТА ТРЕНІНГИ

Дніпропетровська
• 32 наради
• 35 навчань
• 529 консультації

В областях та м. Києві з початку року проведено:

• 3127 нарад
• 3339 навчань
• 20924 консультацій

Запорізька
• 45 нарад
• 17 навчань
• 464 консультації

Донецька
• 21 нарада
• 83 навчання
• 850 консультацій

Луганська
• 322 наради
• 112 навчань
• 1170 консультацій

Сумська
• 54 наради
• 25 навчань
• 549 консультацій

Харківська
• 122 наради
• 103 навчань
• 837 консультацій

НАВЧАННЯ ТА ТРЕНІНГИ



ДПСС ПАРТНЕР

Держпродспоживслужба виступає надійним партнером у 
сфері реформування шкільного харчування

«Ми будемо робити все для того аби ця реформа, яку 
так активно і фахово просуває наша Перша леді Олена 

Зеленська, була проведена із максимальною 
ефективністю»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


