
 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

09.03.2021                                      Краснокутськ                                          № 75 

 

 

Про створення постійно  

діючої робочої групи 

 

 

На виконання Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» (зі змінами), наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про 

затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09.10.2012 за № 1704/22016, регіонального плану щодо створення 

належних умов для безпечного харчування у закладах освіти області на                      

2021 рік, затвердженого заступником голови Харківської обласної державної 

адміністрації Є. ГРИЦЬКОВИМ 21.12.2020, з метою здійснення контролю за 

організацією харчування, створення безпечних умов перебування дітей у 

закладах освіти, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Створити постійно діючу робочу групу для проведення контролю за 

забезпеченням належних умов організації харчування учнів та вихованців з 

дотриманням вимог санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів 

освіти у складі: 

Голова робочої групи: 

Ірина ГАПОН  - начальник групи по господарському обслуговуванню 

відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської 

селищної ради; 

Члени робочої групи: 

Людмила 

СТРАХОВЕЦЬКА  

- бухгалтер централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Краснокутської селищної ради; 

Валентина 

САВЧЕНКО 

- бухгалтер централізованої бухгалтерії  відділу освіти, 

молоді та спорту Краснокутської селищної ради; 

  



 2 

Вікторія 

КАС’ЯНЕНКО 

- інженер групи по господарському обслуговуванню 

відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської 

селищної ради; 

Ірина ШОСТАК - інженер з охорони праці групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради; 

 - представники Краснокутського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Харківській області (за згодою); 

 - керівник відповідного закладу освіти. 

 

2. Постійно діючій робочій групі: 

2.1. Здійснювати контроль за організацією безпечного харчування учнів та 

вихованців в закладах освіти Краснокутської селищної територіальної 

громади. 

Протягом 2021 року  

2.2. Провести оцінку стану матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти Краснокутської селищної територіальної громади. 

Протягом 2021 року 

2.3. Організувати постійний моніторинг за дотриманням закладами освіти 

Краснокутської селищної територіальної громади санітарних норм і правил. 

Протягом 2021 року  

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

освіти, молоді та спорту   Валентина КОЛОНТАЄВСЬКА 
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Візи: 

 

Заступник начальника відділу                                         В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

 

Юрисконсульт групи по господарському  

обслуговуванню відділу                                                                   А. ЗАМУРЕЙ 

 

Бухгалтер централізованої бухгалтерії 

(розробник)                                                                                     В. САВЧЕНКО 

 

 

 
З наказом від 09.03.2021 № 75 ознайомлені: 

 

 

_____________________Ірина ГАПОН 

 

_____________________Людмила СТРАХОВЕЦЬКА 

 

_____________________Вікторія КАС’ЯНЕНКО 

 

_____________________Ірина ШОСТАК 

 

 

 


