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Про затвердження Плану НАССР 
для організації безпечного харчування 
у Ніжинській гімназії №3 
на 2021-2022 н.р.

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 освіти, Для організації та 
координації робіт з розроблення і впровадження системи управління безпечністю 
харчових продуктів (далі -  СУБХП), яка базується на вимогах належної 
гігієнічної практики (GHP), належної виробничої практик (GMP) та системі 
аналізу небезпек та визначення критичних контрольних точок (НАССР)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План НАССР для організації безпечного харчування у у 

Ніжинській гімназії №3 на 2021-2022 н.р. (Додаток №1)
2. Призначити відповідального за організацію харчування у 2021-2022 

навчальному році вчителя початкових класів -  Носко В.О.
3. Відповідальному за харчування Носко В.О. застосовувати План НАССР 

для ідентифікації, аналізування, оцінювання, корегування небезпечних факторів, 
контролю у критичних точках та складання Карт небезпечних чинників для 
продуктів харчування підвищеного 'ризику для організації безпечного 
харчування у закладі освіти.



4. Створити групу НАССР у складі:

Директор Ніжинської гімназї №3 Пушкіна В.В.

Медична сестра Корж І.В.

Відповідальний за харчування Носко В.О.

ЗДВР 

ЗДНВР 

Г олова ППО

Барбашина О.В. 

Зеленько О.М.

ЗДГР

Технолог ПГІ «Школяр» 

Завідуюча їдальні

Гармаш О.А. 

Сипливець В.Г.

Бурчик Т.В. 

Ліповрог Н.В.

5. Затвердити Положення про групу НАССР -  вищий орган з питань 
розробляння, впровадження і підтримування СУБХП, та керівника групи

5.1. Групі НАССР проводити його актуалізацію та контроль виконання - 
протягом розробляння та впровадження СУБХП.

5.2. Розробити та затвердити політику у сфері безпечності шкільної їдальні.

5.3. В тижневий термін ознайомити персонал підприємства з політикою у 
сфері безпечності.

5.4.. Призначити керівником групи НАССР Барбашину О.В.

6. Контроль за виконанням нак тїка"сЬбою.

НАССР.

Директор Ніжинської гімназії №3 
З наказом озна ~
Барбашина (X  
Носко В.О.

Вікторія ПУШКІНА


