Наталія Рабченюк
Головний спеціаліст
управління освіти м. Нетішина
Слайд1
Нормативно - правове забезпечення щодо впровадження та
застосування Системи управління безпечністю харчових
продуктів (НАССР) в закладах дошкільної освіти
Слайд2

Що таке система НАССР ?
Міжнародна системи аналізу небезпечних факторів та контролю у
критичних точках (англ. HACCP — Hazard Analysis and Critical
Control Points) — система, яка ідентифікує, оцінює та контролює
небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових
продуктів. Іншими словами — система, яка контролює небезпечні
фактори для безпечності харчових продуктів
Використовується англомовна аббревиатура НАССР , що читається
кирилицею як ХАССП. Зауважу, що у законодавстві України
прийнято вживати латинські літери, хоча в багатьох джерелах
зустрічаються написи ХАССП.
Система НАССР:
1. Стосується лише безпечності харчових продуктів і не стосується їх
якості.
2. Запобіжний інструмент контролю за небезпечними факторами.
3. Не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує
ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності.
4. Не автономна програма. Її основа — це система заходів контролю,
що складається з програм-передумов, які потрібно запровадити й
належно підтримувати.
Слайд3
Відповідно до закону України №771 від 04.квітня 2018 «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів»
(Харчовий закон)всі харчоблоки закладів освіти є

операторами ринку харчових продуктів і підлягають державній
реєстрації.
Перший невідомий для закладів освіти шлях – реєстрацію
харчоблоків закладів як операторів ринку – пройдено.
Слайд4
Процедуру державної реєстрації потужностей визначено Порядком
проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного
реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього
заінтересованим суб’єктам, затвердженим наказом Мінагрополітики
від 10.02.2016 № 39.
Окрім поняття «якість», існує поняття «безпечність». Саме воно є
ключовим у системі, призначеній для управління ризиками у галузі
виробництва харчової продукції, тобто HACCP.
Слайд5
Відповідно до статті 20, статті 21 закону 771 з 20 вересня 2018 року
процедури, засновані на принципах системи НАССР впроваджують
оператори ринків великих потужностей. Заклади дошкільної освіти
відносяться
до
малих
потужностей
тому
мають
з 20 вересня 2019 року впровадити систему НАССР.
Слайд 6
Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно
діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, затвердило
Мінагрополітики наказом 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 року за №1004/22016. В
цьому наказі передбачені вимоги до документації, необхідної для
належного впровадження принципів системи НАССР та строки її
зберігання.
Слайд 7
Контроль за реалізацією вимог чинного законодавства щодо
впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах
НАССР, покладено на Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із
застосуванням акта державного контролю (наказ Мінагрополітики –
від 06.02.2017 №41), який містить вичерпний перелік питань. У разі

виявлення порушень застосовується стаття 64 Закону - тягне за
собою накладання штрафів на юридичних осіб – у розмірі від
тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат;
Для фізичних осіб – підприємців – у розмірі від трьох до п’ятнадцяти
мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.
Слайд 8
Вся документація та організація процесу в ЗДО має відповідати :
Наказ Міністерства охорони здоров’я від 24.03.16 №234 Про
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних
закладів
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.05 № 242/329
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у
навчальних та оздоровчих закладах
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.06 № 298/227
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах в редакції від 26.02.13 та інші
Слайд 9

-

-

У інформаційному листі Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.08.2019
року № 11.1.1-5/ 12329 до МОН України надано роз’яснення та
коментар нормативної бази з питань впровадження системи НАССР
та зауважує, що законодавство України передбачає гнучкий підхід
щодо впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, у
тому числі для закладів дошкільної освіти.
З чого починали ми? Яка роль управління освіти у вирішенні
зазначеного питання?
Видано наказ від 31.01.2019 року «Про
впровадження та
застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах
Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в
закладах освіти міста Нетішина», яким визначено перші кроки
діяльності керівників закладів освіти міста;
Визначено відповідальних спеціалістів управління освіти , які
здійснюють юридичний супровід та консультативно-методичну
допомогу керівникам закладів освіти міста;
Виділено кошти на навчання та консультування експертів ;
Та здійснюється управлінський супровід процесом ( заслуховується
питання на нарадах при начальнику управління освіти, розглядаються
проблемні питання).

- Слайд 10
Щодо діяльності керівників закладу дошкільної освіти з означеного
питання досвідом роботи поділиться Кулеша Юлія Дмитрівна,
завідувач
дошкільного
навчального
закладу
(ясел-садка)
комбінованого типу №5 «Теремок»

