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Про створення комісії
громадського контролю
у 2022 році
Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265
«Про затвердження методичних рекомендацій з організації харчування учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах», методичні рекомендації з організації
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах п.7, спільного наказу
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005
№ 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних
та оздоровчих закладах», протоколу Педагогічної ради від 30.08.2019 № 1, з метою
здійснення громадського контролю за організацією повноцінного збалансованого
харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про комісію громадського контролю за якістю
харчування (додаток 1).
2. Утворити у ЛФМЛ комісію громадського контролю за якістю харчування
(додаток 2).
3. Голові комісії Бугаю Ю.М.
3.1. Здійснювати роботу відповідно до Положення про комісію громадського
контролю за якістю харчування.
3.2. Скласти план роботи і затвердити на засіданні комісії.
3.3. Провести перше засідання комісії, розподілити обов‘язки між її членами.
4. Обов‘язки щодо загального управління роботою комісії громадського
контролю за якістю харчування і контролю за нею покласти на вихователя
Пеленську М.І.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

М.С. Добосевич

Додаток 1
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію громадського контролю за якістю харчування
Громадський контроль - це організаційно оформлена діяльність громадян України з
контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського контролю нормам
Конституції України, законів України, інших актів законодавства та за дотриманням
ними державної дисципліни.
Об'єктами громадського контролю є підприємства, установи, організації, їх посадові
особи, які здійснюють організацію харчування учнів (вихованців) у навчальних
закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
1. Комісія громадського контролю за якістю
харчування
(далі - Комісія),
утворюється при навчальному закладі
з метою здійснення контролю за
організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку,
організацією постачання продуктів харчування.
2. Комісія є дорадчим органом.
3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України,
нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними
санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН
5.5.2.008-01, розпорядженнями та наказами управління освіти департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради і цим Положенням.
4. Завдання комісії:
− контролювати роботу харчоблоку;
− активно сприяти покращенню обслуговування учнів, вихованців та
співробітників;
− забезпеченню належних умов харчування та зниження рівня кишковошлункових захворювань серед учнів, вихованців та співробітників;.
4.1. Робота Комісії полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників
харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд
адміністрації та вимагати усунення вказаних недоліків.
4.2. Комісія громадського контролю звітує про свою роботу на засіданнях
Педагогічної ради закладу.
5. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру
необхідності, але не менш ніж один раз на півріччя.
6. Рекомендації Комісії приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної
кількості присутніх членів Комісії.
7. Рекомендації Комісії оформляються протоколами, які підписуються головою
Комісії та її відповідальним секретарем.

Додаток 2
СКЛАД
комісії громадського контролю за якістю харчування

Голова комісії:

Бугай Ю.М. ., вчитель

Члени комісії:

Возняк Г.М., член батьківського комітету ЛФМЛ
Пеленська М.І., вихователь
Левкут С.Л., вихователь
Курій Д.І., медична сестра

ПАМ’ЯТКА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЕРА ПО ПЕРЕВІРЦІ харчоблоку:
1. Перевірка меню та правильності калькуляції приготовлених страв
2. Контролер повинен вимагати, щоб у їдальні на видному місці вивішувалося
меню, в якому чітко та ясно були б вказані найменування страв, вага порції.
3. Необхідно напередодні ознайомитися з меню, калькуляцією, накладною,
вияснити: чи входять до меню страви, які користуються великим попитом і
потурбуватися, щоб ці страви готувалися у достатній кількості протягом
усього дня.
4. Під час огляду відпускання страв контролер повинен прослідкувати, щоб
перші страви наливалися у достатній кількості проливною масою, а другі
страви перед подачею зважувалися. Вага порції вказується в меню і вона
повинна відповідати нормі виходу готової продукції, установленої для кожної
страви у збірнику розкладів.
5. У харчоблоці на видному місці біля роздачі повинні бути виставлені розміряні
за вагою контрольні порції страв на день.
Перевірка роботи харчоблоку
Громадський контролер зобов’язаний:
1. Перевірити вчасне отримання та доставку продуктів, а також наявність
установленого запасу продуктів у необхідному асортименті.
2 Слідкувати за наявністю необхідного асортименту страв, добиваючись
необхідного щоденного приготування різноманітних виробів.
3 Слідкувати за правильністю зберігання продуктів у коморах і підсобних
приміщеннях, за дотриманням установлених строків реалізації продуктів, що
швидко псуються.
4 Перевіряти правильність закладки продуктів у котла, вихід напівфабрикатів та
готової продукції, слідкувати за якістю приготовленої їжі, а також за тим, щоб на
роздачу надходила така ж кількість порцій, яка була приготовлена; контролювати
правильність ваги відпущеної продукції.
5 Слідкувати, щоб в харчоблоці вчасно вивішувалося меню з зазначенням кожної
страви, ваги закладки продуктів.
6 Перевіряти дотримання правильності калькуляції приготовлених страв, чи всі
продукти, вказані у калькуляції, закладені при приготуванні їжі.
7 Перевірити дотримання в харчоблоці правил санітарії, вчасне миття котлів та
посуду, санітарний стан підсобних приміщень.
8 При виявленні недоліків у роботі харчоблоку контролери складають відповідні
акти та приймають міри щодо усунення виявлених недоліків.
9. Комісія сприяє впровадженню сезонних раціонів харчування, які відповідають
віковим потребам дітей, а також картотеці страв.

