
 

УКРАЇНА 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
Херсонської міської ради 

вул. Кости Хетагурова, 59 м. Херсон, 73042,  тел. 8 (0552) 23-85-50, 23-85-85 
e-mail: school-4-kherson@ukr.net  код  ЄДРПОУ 24115357 

___________________ _______________________________________________ 

від 31.08.2021 року                                                                                 № 184-О 

НАКАЗ 

Про створення комісій  

з бракеражу продуктів харчування 

та продовольчої сировини 

 у 2021/2022 навчальному році 

 

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

року №1591 «Про запровадження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 року №1519 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», пункту 4 Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 

наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329. з 

урахуванням епідемічної ситуації в регіоні та дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 р. № 1236 (із змінами) «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 р. №9, з 

метою дотримання санітарних норм і правил при організації харчування, 

стандартів якості готових до споживання страв, зберігання і реалізації 

продуктів, забезпечення якісного харчування учнів у школі, охорони їхнього 

життя і здоров’я, недопущення приймання недоброякісних продуктів 

харчування та продовольчої сировини до шкільної їдальні 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад комісії з бракеражу готової продукції:  

    -   Олена Малік, сестра медична, голова комісії; 

    2. Затвердити склад комісії з бракеражу сирої продукції:  

      -  Олена Малік, сестра медична, голова комісії; 

http://osvita.ua/legislation/other/78088/
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      -  Галина ГРИЦАЄНКО, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, відповідальна за організацію харчування в закладі; 

      - Ірина ФІЛАТОВА, завідувач їдальнею.  

3. У разі відсутності сестри медичної обов’язки голови комісії, у тому числі 

зняття добової проби кожної страви покласти на Галину ГРИЦАЄНКО, 

заступника директора з навчально-виховної роботи, відповідальну за 

організацію харчування в закладі. 

4. Комісіям з бракеражу готової та сирої  продукціїї здійснювати 

систематичний контроль за:  

4.1. Якістю готових страв, сировини та продуктів, що надходять до 

їдальні,  дотримання технології їх приготування. 

4.2. Наявністю супровідних документів, що підтверджують 

походження, безпечність і якість продуктів харчування та 

продовольчої сировини. 

4.3. Дотриманням санітарних норм і правил, у тому числі умови 

товарного сусідства, температурний режим зберігання продуктів, 

санітарно-гігієнічних норм  оброблення використаного столового та 

кухонного посуду;. 

4.4. Умовами зберігання та утилізації відходів. 

4.5. Ввести  журнал обліку випадків поставки недоброякісної сировини. 

4.6. Веденням журналів з бракеражу готової та сирої продукції. 

5.  Сестрі медичній Олені МАЛІК  : 

5.1. Щоденно перевіряти відповідність меню з калькуляцією на нього. 

5.2. Вчасно визначати якість готових страв, знімати пробу 

безпосередньо за 30 хвилин до видачі їжі. 

5.3.  Здійснювати аналіз  виконання норм харчування. 

5.4. Контролювати наявність добових проб кожної страви раціону у 

журналі готової продукції. 

5.5. Стежити за дотриманням санітарних норм і правил у їдальні та на 

харчоблоці. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                 Олександра ПОТУК 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Грицаєнко Г.А. 

Малік О.А. 

Філатова І.М. 
 


