
                                                            
УКРАЇНА 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) «РОМАШКА»  

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

18.06.2019                      № 120 - ОД 

 

Про розробку системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР) 

 

           З метою розроблення та впровадження системи управління 

безпечністю харчових продуктів ( далі системи НАССР) стосовно   надання 

послуг харчування вихованцям Лебединського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) «Ромашка» Лебединської міської ради Сумської області 

згідно вимог ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», 

на виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» (№ 1602-УІІ, м. Київ, 22 липня 

2014 року) та з врахування вимог Наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України за № 590 від 01.10.2012, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за № 1704/22016   

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Розпочати роботи з розробки та впровадження системи управління 

безпечністю харчових продуктів стосовно  надання послуг харчування    

вихованцям Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) «Ромашка» Лебединської міської ради Сумської області  на 

відповідність  ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового 

ланцюга»  з 17.07. 2019 року. 

2. Призначити керівником групи безпечності Чорнобай Олену 

Володимирівну, вихователя-методиста закладу,  на яку, незалежно від 

інших обов’язків, покласти відповідальність за: 



− забезпечення організації робіт з розроблення, впровадження, та 

підтримування системи НАССР відповідно вимог ДСТУ ISO 

22000:2007; 

− планування та керівництво, проведення внутрішніх перевірок  

функціонування системи НАССР у закладі  дошкільної освіти; 

− звітування завідувачу дошкільного навчального закладу щодо 

функціонування системи НАССР у навчальному закладі та потребу 

в її вдосконаленні; 

− організацію роботи групи НАССР. 

3. На відповідність вимог ДСТУ ISO 22000:2007 створити групу 

безпечності (групу НАССР) в складі: 

   Манухіна Н.Ю. – старша  медична сестра; 

           Пушкар Т.М. – шеф-кухар; 

           Орєшко О.О. – завгосп, комірник. 

Відповідальним за ведення документації системи НАССР призначити      

Чорнобай О.В. – вихователя-методиста закладу.  

4. Керівнику групи безпечності: 

4.1. розробити положення про роботу групи безпечності та  план щодо 

розроблення  документації системи НАССР у навчальному закладі, 

додаток 1; 

4.2. організувати навчання фахівців навчального закладу, в тому числі і 

самонавчання вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 та забезпечити 

персонал чинною нормативною документацією в сфері дії системи. 

5. Керівник групи безпечності є відповідальним за підтримування зв’язку з 

спеціалістами ДП «Сумистандартметрологія». 

6. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 

 

 

Завідувач 

дошкільним навчальним закладом                                    Лариса ХОРУНЖА 

                            

 

                   

 

 


