
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) 

КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) 

«ЦЕНТР ПАГІНЕЦЬ» 

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

                                        

11 вересня 2019р.                                                                                           №82      

 

Про затвердження Настанови з аналізування                                                                                                       

небезпечних факторів та контролю у критичних  

точках (НАССР)  

  

         На виконання Закону України «Про безпечність та якість харчових 

продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

від 01.10.2012 р. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, 

впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» 

та з метою створення умов для застосування системи НАССР, яка дозволить 

контролювати усі небезпечні фактори, що можуть бути у харчовому 

продукті, дотримуватись гігієни у всьому харчовому ланцюгу, що необхідна 

для виробництва та постачання безпечних харчових продуктів для 

споживання дітьми, а також правил поводження з харчовими продуктами в 

закладі дошкільної освіти, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Настанову з аналізування небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках (НАССР).  

11.11.2019р. 

2. Затвердити Положення  про групу безпечності  харчових продуктів 

ЗДО «Центр Пагінець». 

14.11.2019р. 

3. Групі безпечності харчових продуктів забезпечувати виконання вимог 

Настанови з аналізування небезпечних факторів та контролю  у 

критичних точках (НАССР) в повному обсязі. 

Постійно. 

4. Провести заняття з працівниками харчоблоку щодо виконання вимог 

Настанови з аналізування небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР).  

Тимощук Ж.М. с/м сестра,   



До 01.12.2019 р. 

5. С/м сестрі Тимощук Ж.М., завідувач з господарства Копиловій Н.А. 

5.1. Провести заняття з помічниками вихователя щодо виконання вимог 

Настанови з аналізування небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР).    

До 01.12.2019 р. 

5.2. Перевірити наявність Акту по дератизації та пам’яток  гігієни праці 

в групах та на харчоблоці.  

Постійно. 

6. Проводити засідання групи та оформляти їх протоколами.     

Тимощук Ж.М.                                                              

згідно з графіком. 

7. Голові комісії з контролю за організацією харчування закладу Черняк 

Т.М.  здійснювати контроль за покращенням умов праці  працівників 

харчоблоку та помічників вихователів в процесі роботи з 

приготуванням  та роздачею страв.  

Постійно.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗДО 

«Центр Пагінець»                                                                 Ковальчук Т.Л. 

 

З наказом ознайомлені:                                                         Тимощук Ж.М. 

                                                                             Черняк Т.М. 

                                                                                  Копилова Н.А.              

 

                                                            

 

 

 


