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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сел. Безлюдiвка Jф /о

Про внесення змiн до складу постiйно дilочоi KoMicii
для проведеIIня контролlо за забезпеченltям
належних умов, органiзацiсю харчування лiтей
у закладах освiти Безлlодiвськоi селищноi рали

На виконання Законiв УкраТни <Про ocBiTy>, 1,Про дошкiльну ocBiTy>,
uПро ocHoBHi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових
продУктiв>, <<Про державниЙ контроль за дотрима!ням законодавства про
харчовi продукти, корми, побiчнi продупrll твариннqго походження, здоров'я
та благополуччя тварин), ДСТУ IS022000:200[ Системи управлiння
безпечнiстю харчових продуктiв, пункту б дор1,]чення Прем'ср-мiнiстра
Украiни вiл 1l листопада 2019 року J\Ъ 39919l0l1Jl9, листа Щепартаменту
науки i освiти XapKiBcbKoT обласноТ державноТ адп,triнiстрацiТ вiд 28.01 .2O2t
JЪ01-33/409, Протоколу наради пiд головуванням Цр.r'ср-мiнiстра УкраТни
Щениса ШМИГАJUI та за участю дружини Преридента УкраТни Олени
ЗЕЛЕНСЬКОi з питань реформування системи шlсiльного харчування вiд
\0,12.2020, <Регiонального плану щодо створенця належних умов для
безпечного харчування у закладах освiти областi на 2О21 piK>, затверджений
Заступником голови обласноi державноi адмiнiстра[iТ С. ГРИЦЬКОВИМ, з
МеТОЮ Забезпечення безпечного та якiсного харчуван{rя лiтей у закладах освiти
БезлюдiвськоТ селищноi ради:

Ф,
rf t 1, Внести до складу членiв постiйно дiючот koMicii для проведення
Ю КОНТРОлЮ За забезпеченням нЕuIежних умов, органiзфчiсю харчування дiтей уО За*Пада* освiти Безлюдiвськоi селищноТ рали h, додержанням вимого
о анlтарного законодавства Takl змlни:

1.1. включити: 
i

Iрину ГУСЪ - депутата БезлюдiвськоТ селищфо'i рали VIII скликання
голову постiйно дiючоI KoMiciT з питань-";Й;;;;;"'r, .оцiuп"по.J



захисту населення, освiти, спорту та культур

ради;

скликання, заступника голови постiйно дiючоi
здоров'я, соцiального захисту населення, ос
Безлюдiвськоi селищноi ради.

2. Врахувати змiни у складi постiйно дiючоI
контролю за забезпеченням наJIежних умов, органi
закладах освiти Безлюдiвськоi селищноТ рали у план
KoMicii закладам освiти Безлюдiвськоi селищноi
органiзацii безпечного харчування в закладах ocBiT

3. Контроль за виконанням цього розпорядженн
Безлюдiвського селицIного голови з питань дiял
БезлюдiвськоТ селищноi ради Юрiя СВIТЛИЧНОГО
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