
H a № 18-3516 від 24.12.2019 

Рахункова палата 

Міністерство охорони здоров'я України опрацювало лист Рахункової 
палати від 24.12.2019 № 18-3516 щодо надання інформації стосовно вжитих 
заходів визначених у пункті 6 рішення Рахункової палати від 26.11.2019 №33-1 
про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та 
повідомляє. 

Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу МОЗ 
України «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти»(далі - проект наказу). Проект наказу розроблено з метою 
визначення гігієнічних нормативів для усіх типів закладів загальної середньої 
освіти усіх форм власності, виконання яких дозволить створити безпечні умови 
для організації освітнього процесу. 

Проектом наказу передбачено встановлення вимог до влаштування 
території, будівель і приміщень, водопостачання, водовідведення та опалення, 
шуму та вібрації, освітлення, вимоги до якості повітря в приміщенні, організації 
освітнього процесу та забезпечення харчування для закладів загальної 
середньої освіти. 

Серед нововведень у закладах освіти, за рішенням засновника (власника), 
може бути організоване постачання готової продукції операторами ринку 
харчових продуктів за умови впровадження ними постійно діючих чинних 
процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних чинників та 
контролю у критичних точках (НАССР). 

Проектом наказу визначено Перелік харчових продуктів, які 
забороняються використовувати у харчуванні дітей в закладах освіти, а також 
Перелік продуктів харчування, які заборонені до продажу в шкільних буфетах, 
оскільки діючими нормами не заборонено продаж в шкільних буфетах таких 
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продуктів як чіпси, снеки, сухарики, поп-корн, копчену рибу та солену рибу, 
гриби, тощо. 

З метою формування у дітей правильних харчових звичок та запобігання 
розвитку хронічних неінфекційних захворювань, пов'язаних з неправильним 
харчуванням, у закладах освіти приготування та реалізація харчової продукції 
повинні здійснюватись у відповідності до основних принципів здорового 
харчування, тобто обмеження вживання солі, цукру, жиру. 

Проект наказу пройшов процедуру громадських обговорень, ряд 
узгоджувальних нарад за участі Міністерства освіти і науки України, Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, науковців Національної академії 
медичних наук України, представників батьківських асоціації, Асоціації 
приватних закладів освіти України, Асоціації міст України. 

На даний час проект наказу проходить повторне погодження із 
заінтересованими органами. 

Додатково інформуємо, що МОЗ України розгляне питання щодо 
перегляду Державних санітарних правил норм безпеки іграшок та ігор для 
здоров'я дітей, затверджених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 30.12.1998 №12, під час планування роботи на 2021 рік. 

: Водночас інформуємо, що державний нагляд (контроль) за дотриманням 
вимог санітарного законодавства закладами загальної середньої освіти здійснює 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів. 
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