
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

25 вересня 2018 року       №  277 
 

Про результати діяльності 

дошкільних навчальних закладів, що 

належать до комунальної власності 

Комсомольської селищної ради 

 

 Заслухавши інформацію керівників дошкільних навчальних закладів про 

результати діяльності ДНЗ, відповідно до Закону України «Про дошкільну 

освіту» на виконання власних повноважень передбачених підпунктами 1 та 6 

пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію керівників дошкільних навчальних закладів про результати 

діяльності ДНЗ прийняти до відома. 

2. Створити робочу групу з  перевірки дотримання законодавства щодо 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що належать до 

комунальної власності Комсомольської селищної ради, та затвердити її 

персональний склад у складі: 

Хабарова Яна Олександрівна - керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради 

Павленко Володимир 

Михайлович 

- завідуючий відділом з питань правового 

забезпечення та у справах захисту прав 

споживачів виконавчого апарату Зміївської 

районної ради (за згодою) 

Жидкова  Ольга Олександрівна 

 

-спеціаліст І категорії – бухгалтер 

Комсомольської селищної ради 

3. Робочій групі: 

3.1. Забезпечити  контроль та нагляд за якістю харчування у дошкільних 

навчальних закладах, що належать до комунальної власності Комсомольської 

селищної ради. 

3.2. Не рідше 1 разу на квартал безпосередньо у приміщеннях дошкільних 

навчальних закладів проводити перевірки з метою вивчення якості організації 

харчування дітей  та дотримання вимог встановлених постановою Кабінету 



Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 № 1591, 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах, 

затвердженої наказом МОН та МОЗ від 17.04.2006 № 298/227. 

3.3. З метою виявлення достовірної та неупередженої інформації щодо 

організації харчування дітей здійснювати перевірки без попереднього 

попередження  керівників та працівників дошкільних навчальних закладів. 

3.4. Про результати перевірки інформувати Комсомольського  селищного 

голову. 

4. Керівникам дошкільних навчальних закладів, що належать до 

комунальної власності Комсомольської селищної ради (Дерезі І.В., Осовській 

В.Ю., Нечай О.М., Аксьоновій В.М.): 

- до 01.03.2019 року надати пропозиції на ім’я Комсомольського селищного 

голови щодо оптимізації роботи дошкільних навчальних закладів для 

скорочення видатків на їх утримання з 01.06.2019 р.; 

- забезпечити дітей дошкільних навчальних закладів повноцінним 

харчуванням згідно з  нормами чинного законодавства; 

- забезпечити організацію навчального – виховного процесу в дошкільних 

навчальних закладів відповідно до санітарних норм та правил; 

-  забезпечити на вимогу робочої групи безперешкодний доступ до всіх 

приміщень закладу;  

- забезпечити  на вимогу робочої групи можливість відбирати зразки будь-

яких харчових продуктів, що зберігаються у закладах; 

- безперешкодно надавати на вимогу робочої групи документи, які 

стосуються харчування в закладі. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О. В. 
 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                    Д.М. Діхтяр 
 


