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Директору Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

Ользі ДЕМЕНКО

Щодо стану дотримання вимог санітарного 
законодавства під час підготовки закладів освіти 
до нового 2020/2021 навчального року

Шановна пані Ольго!

Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації надсилає 
лист Г оловного управління Держспоживслужби в Харківській області 
від 12.08.2020 № 9662-20 «Про стан дотримання вимог санітарного 
законодавства під час підготовки закладів освіти до нового 
2020/2021 навчального року» для врахування в роботі.

Додаток: на 4 арк.

Заступник директора Департаменту 
начальник управління науки, вищої, 
професійної освіти та кадрового 
забезпечення

Ірина Счастна 705 05 29  
Наталія Гончаренко 705 09 39
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Дгржпродепоживслужба

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖ ПРОДСПОЖ ИВСЛУЖ БИ
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ттр-т Науки, 40, б поверх, м. Харків, 61166, 
факс: (057) 725-19-00, 
тел. (057) 725-19-00 

E-mail: gudpss@ikh-consumer.gov.ua, 
сайт: kh-consumer.gov.ua. 

код згідно ЄДРПОУ 40324829

STATE SERVICE OF UKRAINE 
ON FOOD SAFETY 
AND CONSUMER 
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IN  KHARKD SKA REGION
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Директору Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної 
державної адміністрації 
А, КРУТОВІЙ
Держпром, 9 під’їзд, 4 поверх, 
м. Харків, 61022

Про стан дотримання вимог 
санітарного законодавства під 
час підготовки закладів освіти 
до нового 2020/2021 
навчального року

Наявність ризиків щодо виникнення ускладнень епідситуації вимагає чітко 
міжвідомчої координації діяльності органів влади та місцевого самоврядуванню 
з питань організації безпечного перебування дітей у закладах освіти.

З метою перевірки готовності закладів освіти до роботи у иовом; 
навчальному році спеціалісти Головного управління включені до склад; 
територіальних комісій, створених для проведення огляду закладів з подальшій 
складанням Акту прийому готовності закладу освіти.

Станом на 11.08.2020 під час роботи в комісіях перевірена готовність 24 
закладів освіти, з них 142 школи, 102 заклади дошкільної освіти.

шт ив
Головне управління 
Держпродспоживслужби в Харкі 
області
№4.2-057/2/9662-20 від 12.08.. 
Бабарук А.В, (В.о. Начальник
vrmrmniwwcD 12 ПЯ 2П2Н 11*22

mailto:gudpss@ikh-consumer.gov.ua
mailto:gudpss@kh-consumer.gov.ua


Майже у половині перевірених закладів виявлені порушення санітарного 
законодавства в частині вимог до організації навчально-виховного процесу та 
умов перебування дітей.

Керівникам закладів освіти надані пропозиції щодо усунення виявлених 
порушень з терміном виконання до початку навчального року. Надані пропозиції 
залишаються на контролі в Головному управлінні.

Серед системних порушень у закладах освіти реєструються: 
відсутність або ризик незавершення до початку навчального року 

ремонтних робіт будівель, інженерних мереж, приміщень,
кевирішення питання щодо забезпечення закладів освіти якісною питною 

водою.
невідповідність вимогам законодавства оолалнакня та інвентарю 

харчоблоків, у т.ч. недостатність холодильного обладнання, незадовільний стан 
технологічного обладнання,

невиконання пропозицій щодо усунення порушень санітарного 
законодавства, наданих за результатами проведених заходів державного нагляду 
(контролю), у т.ч. лабораторних досліджень факторів навколишнього
середовища.

недостатня кількість мийних та дезінфекційних засобів, та ш.
Наприклад.
не вирішено питання щодо своєчасного завершення ремонту зовнішньої 

мережі теплотраси Куп'янської ЗОШ .N£4. реконструкції системи опалення 
Куп’янського НВК М2:

не завершений капітальний ремонт покрівлі Первомайського ліцею №7, що 
був розпочатий під час підготовки до минулого навчального року;
-  у Борівеькому районі харчоблоки закладів освіти недостатньо забезпечені 
холодильним обладнанням, кухонним посудом, інвентарем;

у Дергачівському районі не вирішується питання своєчасної заміни
обладнання;

не завершені ремонтні роботи на харчоблоках КЗ Старовірівський ліцей, 
Шевченківської ЗОШ №1, Шевченківського ліцею 
-  і таке інше.

У ході підготовки закладів до нового навчального року Головним 
управлінням також забезпечено виконання в межах повноважень «Регіонального 
плану щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах 
освіти області на 2019-2020 роки», затвердженого першим заступником голови 
Харківської обласної державної адміністрації 18.11.2019, у т.ч. здійснення 
контролю за виконанням пропозицій, наданих засновникам та керівникам 
закладів освіти щодо покращення матеріально-технічної бази харчоблоків, 
їдалень, буфетів за результатами їх паспортизації.

Через введення карантинних обмежень паспортизація харчоблоків закладів 
освіти Близнюківського, Золочівського, Первомайського районів та 
м. Люботина залишилась не завершеною.



Станом на 11.08.2020 акти прийому готовності спеціалістами районні 
підрозділів Головного управління підписані 126 (9,9%) закладам, з них і 
(10,8%) -  дошкільної, 68 (9,2%) -  загальної середньої освіти.

Готовність 100% закладів підтверджена у Борівському, Красноградськоіу 
районах, частини закладів у 10 районах (Барвінківеький, Богодухівськи] 
Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Куп’янськиї 
Первомайський, Харківський, Шевченківський).

Не розпочато огляд готовності закладів освіти, розташованих на територ 
12 районів області (Балаклійський, Великобурлуцький, Валківськиі
Дворічанський. Зачепилівський, Коломацький. Краснокутський, Лозівськиі 
Нововодолазький. Печенізький, Сахновщинський. Чугуївський), міст Люботик 
та Харкова. Огляд більшості закладів запланований на період 12-21.08.2020.

В ході підготовки закладів освіти до нового 2020. 2021 навчального рок 
спеціалістами Головного управління;

направлені листи засновникам та керівникам закладів освіти з пропозиціям 
стосовно дотримання вимог санітарного законодавства у закладах, у т.ч. в умова 
адаптивного карантину.

взято участь у нарадах, семінарах в органах виконавчої влади та місцевог 
самоврядування, з керівниками та персоналом закладів освіти,

забезпечено інформування органів виконавчої влади, місцевог 
самоврядування про результати комісійних перевірок ходу підготовки закладі
освіти,
-  здійснюється розгляд та погодження примірник двотижневих меню 
переліків постачальників харчових продуктів, розкладів уроків.

Станом на 11.08.2020 інформації щодо проблем з підписання акті; 
готовності закладів освіти від районних та міських підрозділів Головногі 
управління не надходила.

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя під ча< 
функціонування закладів освіти, у період підготовки до нового навчального рою 
засновники та керівники закладів освіти повинні забезпечити створенні 
безпечних для здоров'я дітей умов перебування, виховання та навчання, а саме;

Завершити проведення ремонтних робіт до початку навчальних занять.
Вирішити питання щодо забезпечення закладів якісною питною водою : 

підтвердженням відповідності вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 даним* 
лабораторних досліджень за санітарно-хімічними та мікробіологічним* 
показниками.

Забезпечити необхідним запасом мийних та дезінфекційних засобів 
технологічним і холодильним обладнанням, столовим і кухонним посудом 
інвентарем.

Організувати медичне забезпечення закладів освіти.
11е допускати перевищення граничної чисельності учнів та вихованців д 

закладах.
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Своєчасно погодити з керівником Управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Головного управління 
Держпродспоживслужби в Харківській області режим роботи закладів загальної 
середньої освіти (у т.ч. навчально-трудове навантаження в розкладі уроків), 
примірні двотижневі меню та переліки постачальників харчових продуктів.

Організувати роботу закладів освіти з урахуванням вимог постанов 
Головного державного санітарного лікаря України:

-  від 21.05.2020 Л225 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти 
на період карантину* у зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби і С О \ ' Г О - 1 9 ) ' Ч

-  від 50.0“ .2020 №42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину 
в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»,

-  від 04.08.2020 №47 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури 
та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СО \гГО-19)»,

-  від 04.08,2020 .N'248 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в 
зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»
Вжити заходів для відновлення роботи постійно діючих робочих груп 

(комісій) для проведення контролю за забезпеченням належних умов, 
організацією харчування дітей, учнів, вихованців із додержанням вимог 
санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти на виконання 
«Регіонального плану щодо створення належних умов для безпечного 
харчування у закладах освіти області на 2019-2020 роки».

З метою створення безпечних умов перебування дітей у закладах освіти та 
збереження їх здоров'я пропонуємо довести надані вище пропозиції до 
засновників та керівників закладів освіти, вжити заходів у межах повноважень 
щодо прискорення підготовчих робіт у закладах освіти.

В.о. начальника 
Головного управління А. БАБА РУК

Тетяна Єфімова 725 01 69


