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Інформація
• по проведеній перевірці ДНЗ «Калинка» 26 жовтня 2015 року

Під час перевірки була проведена інвентаризація комірної. Зауважень немає. 
Службова бухгалтера додається.
Надано методичну допомогу, щодо формування меню, роботи електронного меню.

• по проведеній перевірці ДНЗ «Лісова казка» 29 жовтня 2015 року

Під час перевірки було проведено інвентаризацію комірної, де виявлені приховані 
продукти харчування, які видані для дітей. Детальна інформація у службовій 
бухгалтера. Надлишки продуктів у комірній виявленні на суму 629,02 грн (яблука -  7 
кг, , молоко - 6 літрів, м'ясо свиней охолоджене -2,436 кг, сік томатний -  2,24 кг,і т.д 
копія додається).
По недолікам складено акт перевірки, пояснювальна кухара про надлишки дитячих 
продуктів, розписка повернення м’яса до комірної. Копії додаються.
Технологічний процес приготування не контролюється, закладка продуктів 
недотримується. В кінцевому результаті діти недоотримають до 40% м’ясних 
продуктів, при тому, що на закладку виписується на 91% м’яса більше. Всі продукти в 
повному обсязі постачаються до закладу відповідно до замовлення.
По групах відсутнє меню. У меню виписано харчування вихованців неіснуючих 
категорій (ЧАЕС -  ясла, ЧАЕС -  сад). Електронне меню використовується в роботі в 
неповному обсязі, як друкарська машинка. Технологічні картки не відповідають 
стравам, які заявлені у меню. Копія службової технолога додається.
Перевірка була проведена відповідно до заяви мами вихованця Иовенко Інни 
Валеріївни. Факти того, що діти недоотримають м’ясної та інших продуктів 
підтвердився.
Не ведеться роз’яснювальна робота з батьками щодо заміни продуктів, в разі їх 
відсутності відповідно до Постанови КМУ № 1591. Орієнтовне меню складене не у 
відповідності до графіка завозу продуктів. Завідуюча дошкільним закладом не веде 
належний адміністративний нагляд, тому надлишки продуктів і існують у такій 
великій кількості.,. Халатне ставлення до обов’язків контролю за організацією 
харчування вихованців зі сторони завідуючої дошкільним закладом носить 
системний характер.
В своїй роботі керівник дошкільного навчального закладу при організації харчування 
не керується відповідними нормативними документами та наказами управління 
освіти.
Враховуючи все вищевикладене та копії наданих документів пропоную подати 
матеріали на розгляд до прокуратури та прийняти адміністративне покарання. 
Залишаю за собою право оприлюднити матеріли в разі виявлення громадського тиску, 
організації компанії погроз і утисків до мене чи моєї родини.
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