
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДНІПРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА» 

 

НАКАЗ 

 

15.11. 2021                                 м. Дніпро                                       № 255 

 

Про створення та затвердження 

 складу групи по розробці та впровадженню 

принципів НАССР в училищі 

 
   Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», з метою 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на  виконання 

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 

429 від 17.10.2015, з метою розробки та впровадження в ДПТНЗ ДВПУБ процедур для 

підтримання гігієнічних вимог та постійно діючих процедур, заснованих на принципах 

НАССР відповідно до законодавства  у всьому харчовому ланцюгу, які необхідні для 

виробництва та постачання безпечних харчових продуктів для споживання людиною, а 

також правила поводження з харчовими продуктами,  

  НАКАЗУЮ: 

1. Організувати й  затвердити постійно діючу групу по розробці та впровадженню 

системи НАССР в ДПТНЗ ДВПУБ  

- Висоцька Н.М.- шеф-кухар-керівник групи НАССР  

- Панченко О.М. –- майстер в/н - секретар групи НАССР  

Члени групи:  

- Абрамова Т.П. – майстер в/н 

- Харламова О.О. – викладач с/т 

- Мілюшко С.В. – кухар 

- Гіматова Т.О. – завгоосп 

- Кульбач Л.П. - комендант 

- Гринько В.В. - бухгалтер 

- Біла Н.П. – медичний працівник 

2. Робочій групі НАССР: 
3.1. Розробити та впровадити в закладі освіти систему НАССР. 

3.2. Підготувати пакет документів з вимогами щодо безпеки та якості харчових продуктів. 

3.3. Розробити необхідні форми відсутньої документації та забезпечити ними заклад. 

3.4. Забезпечити надійне й достовірне функціонування системи НАССР й постійно 

проводити роботу щодо введення відповідних форм документації, які підтверджують 

функціонування системи НАССР. 

3.5. Проводити аналіз безпечності та якості продукції, ефективності системи НАССР. 

4.   Інспектору відділу кадрів Юдіній О.В. внести зміни до посадових  інструкцій 

,затвердити функції робочої групи НАССР в закладі та робочий план з розподілення 

обов'язків між членами групи. 

5. Заступнику директора з НВР Дроздюк Л.П. розмістити даний наказ на сайті училища. 

6. Секретарю училища ознайомити осіб, зазначених в наказі, під підпис. 

7. Координацію за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Дроздюк Л.П., контроль залишаю за собою. 

 
Директор        В.М.Яблонська 
 роздюк Л.П. 


