ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЧАЙКА»

НАКАЗ
Від «18» травня 2018 р.

№6
м. Гайворон

Про організацію харчування дітей
у дитячому закладі оздоровлення
та відпочинку «ЧАЙКА» у 20І8році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 22
листопада 2005 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних
та оздоровчих закладах», Порядку організації харчування дітей у
навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я
від 1 червня 2005 року
№ 242/329, на підставі Постанови Кабінету
Міністпіь Укпаїни
вігі
22 листопада
2004
і.
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в оздоровчих закладах для учні (вихованців) навчальних закладів» та з
метою забезпечення повноцінного раціонального харчування, запобігання
харчових отруєнь та виконання санітарно-гігієнічних правил та норм під
час проведення оздоровчої компанії «ЛІТО-2018» в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «ЧАЙКА»,
НАКАЗУЮ:
1

Покласти

відповідальність

за

забезпечення

збалансованого

харчування дітей, необхідного для їх нормального росту і розвитку, із
дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених
додатком 6 до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2004 року №1591 «Норми харчування в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку на:
- заступника директора з господарської частини - Лихенко В.В.;
- медичну сестру - Лелеко Л.В.;
- кухарів закладу - Зенченко Н.М., Арабову Т.О., Швець О.В.
2.
Затвердити комісію з бракеражу продуктів харчування та
продовольчої сировини:
- Лихенко В.В. - голова комисії;
- Лелеко Л.В. - медична дієт сестра;
- Швець О.В., - кухар табору;
- Лихенко Д.Ю.- директор закладу.

3. Комісії з бракеражу продуктів харчування:
3.1. проводити оцінювання якості продуктів харчування та
продовольчої сировини відповідно вимог чинного законодавства
(Лихенко В.В., Лелеко Л.В.,Швець О.В.);
3.2. приймати продукти лише за наявності супровідних документів,
т о пі чтвегтжують їх походження безпечність і якість відповіяність
вимогам державних стандартів (Лихенко В.В. Лелеко Л.В.);
3.3. при встановленні недоброякісності будь-якого продукту
повертати його постачальнику (Лихенко В.В.);
3.4. при виявлені матеріально відповідальною особою нестачі або
надлишку одного з видів продуктів надалі приймання продуктів
здійснювати за участю представника постачальника, директора закладу
Лихенко Д.Ю., результати оформляти актом приймання всім складом
комісії.
3.5 V пазі надходження пподоводьчої сиповини їпподуктів
харчування), в якій питома вага відходів перевищує стандартну
здійснювати контрольно-кулінарну обробку, під час якої встановлювати
фактичну кількість відходів. Результати обробки засвідчувати актом за
підписом 3-х осіб, затвердженим директором закладу та членами комісії.
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4. Медичній сестрі Лелеко Л.В.:
4.1. щодня на кожний наступний день складати меню-розклад із
зазначенням пільгових категорій та дієтичного харчування відповідно до
наявності пnoдvктiв хапчування з урахуванням ппиміпного меню4.2. під час складання меню-розкладу дотримуватися вимог щодо
якості та безпеки продукції, визначених додатком 6 до Постанови Кабінету
Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Норми харчування
в оздоровчих закладах для учнів ( вихованців) навчальних закладів»;
6.3. знімати пробу справ за півгодини до видачі їжі на дітей згідно
графіку харчування в об’ємі не більше однієї порції, відповідно до
переліку справ, наведеному в мені-розкладі, за температури, за якої
вживається справа, результати зняття проби вносити до Журналу
бпакелажу готової ппогтукттіг
4.4. контролювати дотримання технології приготування страв
кухарем та якість виготовленої їжі;
4.5. контролювати
виконання норм харчування у таборі (за
накопичувальною бухгалтерською відомістю кожні 10 днів); постійно
аналізувати виконання затвердженого набору продуктів з урахуванням
норм заміни продуктів за енергоцінністю;
4.6. щодня розміщувати завірене начальником табору щоденне
меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з
хапчоблокуї
^'
4.7. щодня проводити С-вітамінізацію справ та робити відповідний
запис у журналі обліку норм харчування та меню-розкладі;
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4.8. контролювати безпечність, якість продуктів та продовольчої
сировини, які надходять до табору, реєструвати в Журналі бракеражу
сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються;
4.9. бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів,
результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної
обробки риби, м яса зазначати у Зошиті обліку відходів;
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табору;
4.11. забезпечити своєчасне проходження медичного огляду
працівників харчоблоку;
4.12. контролювати дотримання правил
особистої гігієни
працівників харчоблоку та чергових по їдальні, перевіряти наявність
гнійничкових захворювань, гострих респіраторних інфекцій, про що
зазначати в Журналі здоров’я працівників харчоблоку;
4.13. контролювати наявність відповідних сертифікатів якості над
ходжених
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4.14. контролювати вартість та кратність харчування.
5. Повна матеріальна відповідальність за приймання, зберігання та
видачу продуктів харчування, тари, а також відповідальність за якість та
асортимент продуктів харчування, продовольчої сировини, які прийнято до
табору, за умови зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації
покладається на заступника директора Лихенко В.В. та кухарів Зенченко
Н.М., Арабову Т.О., Швець О.В.
6. Відповідальність за зберігання та використання денного запасу
продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і
своєчасне приготування їжі , за дотримання технології приготування, за
відбір та зберігання добової проби справ, за дотримання правил особистої
гігієни покладається на кухарів та помічників кухарів.
7. Відповідальність за санітарний стан приміщень харчоблоку та
їдальні покладається на заступника директора Лихенко В.В.
8. Кухарям закладу та помічникам кухаря :
8.1. проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності
медичної сестри, результати обробки, відходи після холодної обробки або
другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у зошиті обліку відходів;
8.2. складати акт встановленого зразку за підписом 3-х осіб,
затверджений директором табору, якщо питома вага неїстівної частини
харчових продуктів перевищує стандартні відходи та зазначати фактичну
кількість відходів у зошиті обліку відходів;
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посуд з кришкою до видачі їжі в присутності медичної сестри, проби
щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби;

8.4. видавати страви тільки після зняття проби медичною сестрою та
з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку
тільки в посуд із відповідним маркуванням;
8.5. суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних
вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування,
дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології
ППИГОТУВЯННЯ
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8.6. не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без
санітарного одягу;
8.7. власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників
харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних
інфекцій;
8.8. використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та
інвентар харчоблоку;
8.9. перевіряти кількість та якість отриманого хліба та молока.
9.
Покласти контроль за харчуванням дітей пільгових категорій на
заступника директора та вихователів загонів.
10. Вихователям загонів:
10.1. відмічати в окремій книзі та бланку обліку харчування дітей
кожного дня дітей, які харчуються або відсутні згідно затвердженого
графіку прийому їжі;
10.2. приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під
час вживання їжі •' закотивш
и за кожною ' дитиною
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столом;
10.3. дотримуватись режиму харчування учнів.
наказом ознайомити членів комісії та всіх вихователів.
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за виконанням наказу залишаю за сооою.

Д.Лихенко
з наказом ознайомлені;

