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 ЗАМУЛИНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

Матеївецької сільської ради   
вул. Набережна Надпруття,3 с. Замулинці Коломийського району Івано - Франківської області , 78292 

тел. 68105  e-mail. zamulyncischool@ukr.net  Код ЄДРПОУ 20566749 

НАКАЗ 

09 лютого 2021  р.                          с.Замулинці                                  № ______ 

Про забезпечення заходів з  

безпечного харчування   

дітей у Замулинецькому ліцеї на 2021р.  

 

         На виконання Розпорядження Матеївецької сільської ради №34 від 

03.02.2021 р «Про виконання плану заходів щодо створення належних умов для 

безпечного харчування в закладах освіти територіальної громади на 2021 рік» з 

метою забезпечення учнів ліцею якісним та безпечним харчуванням 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Здійснити у ліцеї відповідну роботу з виконання Плану заходів щодо 

створення належних умов для безпечного харчування в закладах освіти на 2021 

рік, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 27.01.2021 року 

№ 13 «Про затвердження плану заходів щодо створення належних умов для 

безпечного харчування в закладах освіти області на 2021 рік», та 

розпорядженням Матеївецької сільської ради №34 від 03.02.2021р.  в межах 

повноважень. 

2. Затвердити план заходів у Замулинецькому ліцеї щодо створення 

належних умов для безпечного харчування в закладах освіти територіальної 

громади на 2021 рік (Додаток 1). 

3. Дирекції ліцею: 

3.1. Забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим наказом; 

3.2. Призначити відповідальними за організацію харчування наступних осіб: 

3.2.1. Юзюк Світлану Богданівну, директорку Замулинецького ліцею; 

3.2.2. Корбутяк Марію Степанівну, завідуючу Матеївецької гімназії, філії 

Замулинецького ліцею; 

3.3. На офіційному вебсайті ЗО оприлюднювати інформацію про виконання 

Плану заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування в 

закладах освіти територіальної громади на 2021 рік; 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

 

Директор ліцею                                    Світлана Юзюк 
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Додаток 1 до наказу№___ від 09.02.2021р. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо створення належних умов для безпечного харчування в Замулинецькому 

ліцеї  на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 
1 Організувати та провести 

інформаційно-роз’яснювальну 

нараду з кухарями, класними 

керівниками щодо сучасних 

підходів до організації шкільного 

харчування, формування культури 

здорового харчування серед 

здобувачів освіти Замулинецького 

ліцею 

Директор, завідувач філією І квартал 2021 

року 

2 Взяти участь у навчанні персоналу 

операторів ринку, які задіяні в 

організації харчування, щодо 

впровадження в ЗО нових 

стандартів харчування. 

Працівники харчоблоків, 

головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Івано-Франківській області 

І квартал 2021 

року, протягом 

року 

3 Утримувати харчоблоки 

Замулинецького ліцею та 

Матеївецької гімназії у належному 

санітарному стані.  

Працівники харчоблків постійно 

4 Дотримуватися вимог щодо 

постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах НАССР, 

та забезпечити їх дієвість. 

 

Дирекція  постійно 

5 Забезпечити дотримання вимог 

додатків 9,10,11 до Санітарного 

регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 

25.09.2020року №2205. 

Працівники харчоблоків, 

дирекція 

постійно 

6 Поновити технологічні карти та 

технологічні інструкції відповідно 

до нових меню для закладів освіти 

та забезпечити дотримання 

технологій приготування їжі. 

Кухарі  До 28.02.2021р. 

7 Здійснювати постійний моніторинг 

дотримання вимог харчового та 

санітарного законодавства  

Дирекція  постійно 

8 Забезпечити дотримання 

перспективного двотижневого 

меню у відповідності до вимог 

щодо організації харчування.  

кухарі постійно 

 


