
 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНЯ 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

про проведення консультацій з громадськістю 

у формі публічного громадського обговорення 

проекту розпорядження Оболонської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

 

«Про організацію у 2018 році безкоштовного харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти Оболонського району міста Києва, заснований 

на комунальній формі власності територіальної громади міста Києва» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення:  

- проект розпорядження управління освіти «Про організацію у 2018 році 

безкоштовного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти 

Оболонського району міста Києва, заснований на комунальній формі власності 

територіальної громади міста Києва». 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій щодо 

організації у 2018 році безкоштовного харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти Оболонського району міста Києва, заснований на комунальній 

формі власності територіальної громади міста Києва. 

 

Строк подання пропозицій та зауважень: 16.05 – 31.05.2018 року. 

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції:  (044) 418- 63-08. 

 

Контактні особи:   
1. Кучер Наталія Василівна – головний спеціаліст відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти управління освіти Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

2. Петренко Тетяна Володимирівна – методист відділу контролю атестації 

та організаційної роботи управління освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного 

листування : uoor@i.ua 
 

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04211, м. Київ, вул. Йорданська, 

11-а. 

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:  після 31 травня 

2018 року на субвеб-сторінці Оболонської райдержадміністрації   

http://obolon.kievcity.gov.ua 
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УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                            № _______________ 

 

 

Про організацію у 2018 році  

безкоштовного харчування  для 

учнів закладів загальної 

середньої освіти Оболонського 

району міста Києва, заснованих 

на комунальній власності 

територіальної громади міста 

Києва  

 

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону 

України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року               

№ 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», Порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 

податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 02 лютого 2011 року № 116, Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872, рішень Київської 

міської ради від 03 березня 2016 року № 125/125 «Про затвердження міської 

комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки», від 09 жовтня 

2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року                   

№ 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян – Героїв 

Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності»,                

від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26 лютого 2018 року № 305 «Про організацію у 

2018 році харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, заснованих  

2 

на комунальній власності територіальної громади міста Києва», з метою 

забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, 

заснованих на комунальній формі власності територіальної громади міста 

Києва, харчуванням: 
 



 

1. Встановити у 2018 році у закладах загальної середньої освіти 

Оболонського району міста Києва, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва безкоштовне харчування з одноразовим 

режимом для: 
 

учнів 1 – 4 класів; 

учнів 5 – 11 класів: дітей-сиріт; дітей позбавлених батьківського 

піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; учнів з 

числа дітей – інвалідів; учнів із сімей які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

учнів з числа дітей з сімей учасників антитерористичної операції та дітей з 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; учнів з числа 

дітей з сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції 

Гідності. 
 

2. Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації в установленому порядку: 
 

2.1. Здійснювати систематичний контроль за станом організації 

харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти 

зазначених у підпункті 1 цього пункту. 
 

 2.2. Визначити виконавців, які надаватимуть послуги з харчування у 

комунальних закладах загальної середньої освіти, зазначених у підпункті 1 

цього пункту. 
 

3. Фінансовому управлінню Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації здійснювати фінансування на харчування учнів у 

комунальних закладах загальної середньої освіти Оболонського району міста 

Києва заснованих на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва, в межах видатків, передбачених бюджетом міста Києва на 2018 рік. 
 

4. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

Блохова С.В. 

 

 

Голова                      О.Цибульщак 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту розпорядження «Про встановлення у 2018 році безкоштовного 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Оболонського району 

міста Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Підставою для прийняття даного розпорядження є здійснення у закладах 

загальної середньої освіти Оболонського району міста Києва, заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва, безкоштовного 

харчування з одноразовим режимом на 2018 рік. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття проекту розпорядження є забезпечення повноцінного 

безкоштовного якісного харчування у 2018 році та соціального захисту учнів, 

виконання Стандарту столичної освіти, збереження та зміцнення здоров’я 

учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти Оболонського району 

міста Києва. 

 

3. Правові аспекти 

 Стаття 56 Закону України «Про освіту», стаття 21 Закону України  

«Про загальну середню освіту», стаття 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року  

№ 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», Порядок надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 

податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 лютого 2011 року № 116, Порядок організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872, постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271  

«Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання 

додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні», від 12 грудня 2016 

року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 лютого 2018 року № 305 «Про організацію у 2018 році 



 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування видатків за даним розпорядженням здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених бюджетом міста Києва для головного розпорядника 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації по галузі «Освіта».  

 

5. Позиція заінтересованих органів 

   В ході погодження проекту розпорядження всі пропозиції та зауваження 

заінтересованих сторін будуть враховані. 

 

6. Регіональний аспект 

  Даний проект розпорядження не стосується питання розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. 

 

6.1.  Запобігання дискримінації 

В даному проекті розпорядження відсутня дискримінація. 

 

7. Запобігання корупції 

В даному проекті розпорядження відсутні ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 

       Даний проект розпорядження оприлюднений  16.05.2018 року на сайті 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

9. Позиція соціальних партнерів 

Даний проект розпорядження стосується організації  у 2018 році 

харчування дітей у комунальних закладах загальної середньої освіти 

Оболонського району міста Києва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

10.  Оцінка регуляторного впливу 

Проект акта не є регуляторним актом. 

 

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Проект акта не має впливу на ринок праці. 

 

 



 

11. Прогноз результатів 

Прийняття та реалізація даного проекту розпорядження забезпечить належні 

умови для організації  у 2018 році безкоштовного харчування дітей у 

комунальних закладах загальної середньої освіти Оболонського району міста 

Києва. 

 

Начальник управління освіти       Н.Вахнюк  

 

 

 


