
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

про проведення консультацій з громадськістю 

у формі публічного громадського обговорення 

проєкту розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 

«Про організацію харчування малозабезпечених громадян та дітей 

з інвалідністю в Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення: 

- проєкт розпорядження «Про організацію харчування малозабезпечених 

громадян та дітей з інвалідністю в Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва». 
 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та 

зауважень до проєкту регуляторного акту. 
 

Головним розробником нормативно-правового акту є Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Оболонського району м. Києва. 
 

Строк подання пропозицій та зауважень: 18.11 – 18.12.2020 року. 
 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (044) 411-97-75. 
 

Контактна особа: 

1. Кравченко Тетяна Дмитрівна – заступник директора Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району 

м. Києва. 
 

Електронна сринька для подання звернень та пропозицій в режимі 

електронного листування: tcobl@ukr.net. 
 

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04209, м. Київ, вул. Озерна,     

18-А. 
 

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 18 листопада 

2020 року на субвебсторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

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

 

 

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


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про організацію харчування малозабезпечених громадян та 

дітей з інвалідністю в Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва» 

 

1. Резюме 

Метою прийняття проєкту розпорядження є вирішення питань соціального 

захисту малозабезпечених верств населення та пільгових категорій дітей. 

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Прийняття розпорядження вирішить проблему із забезпечення організації 

харчування малозабезпечених верств населення та пільгових категорій дітей. 

 

3. Суть проєкту акта 

Проєктом даного розпорядження передбачено організацію харчування 

малозабезпечених одиноких громадян, які отримують соціальні послуги в 

Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Оболонського району м. Києва та організацію щоденного харчування в 

системі надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю.  

 

4. Вплив на бюджет 

За результатами фінансово-економічних розрахунків проєкту 

розпорядження передбачено видатки у розмірі 350000,00 грн. з місцевого 

бюджету за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2020 рік 

міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки. 

 

5. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт розпорядження розміщено на офіційній субвеб-сторінці 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою 

проведення громадського обговорення. За результатами громадського 

обговорення пропозицій та зауважень не надходило. 

Проєкт розпорядження погоджено без зауважень з Всеукраїнською 

громадською організацією «Асоціація інвалідів-спинальників України». 

 

6. Прогноз впливу 

За предметом правового регулювання проєкт розпорядження не має 

впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення 

чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень 

зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 

здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами. 



 

 

7. Позиція заінтересованих органів 

Проєкт розпорядження не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

8. Ризики та обмеження 

У проєкті розпорядження відсутні положення: що порушують права та 

свободи гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод; що впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією; які створюють підстави для 

дискримінації; стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути 

під час реалізації акта. 

 

9. Підстава розроблення проекту акта 

Проєкт розпорядження розроблено на виконання вимог Конституції 

України, Закону України «Про соціальні послуги», Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України             

від 29 грудня 2009 року  № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»,                  

від 20 жовтня 2010 року № 953 «Про встановлення норм харчування на 

підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства 

соціальної політики», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних 

добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних 

закладах сфери управління Міністерства соціальної політики», рішення 

Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» (із змінами), міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради     

від 18 грудня 2018 року № 459/6510, наказу Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 16 серпня 2019 року № 186 «Про затвердження Порядку 

забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими 

наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення 

міста Києва», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у місті Києві 22 серпня 2019 року за № 194/2371. 

 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення       Олена КЛЕБАНОВА 

 

« ____ »____________20___ року 

 

 



 

 

  УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                            № _______________ 

 

Про організацію харчування 

малозабезпечених громадян та дітей  

з інвалідністю в Територіальному  

центрі соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)  

Оболонського району м. Києва  

 

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про соціальні 

послуги», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року  № 1417 «Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)», від 20 жовтня 2010 року № 953 «Про встановлення норм 

харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління 

Міністерства соціальної політики», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», від 13 березня 2002 року № 324 «Про 

затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, 

навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної 

політики», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 

«Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (із змінами), міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510, наказу 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  від 16 серпня 2019 року № 186 

«Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 

та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших 

верств населення міста Києва», зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у місті Києві 22 серпня 2019 року за № 194/2371, з метою 

вирішення питань соціального захисту малозабезпечених верств населення та 

пільгових категорій дітей 

 



 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 

1. Встановити вартість одного обіду при безкоштовному гарячому 

харчуванні для малозабезпечених одиноких  громадян, які отримують соціальні  

послуги в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району м. Києва у розмірі 50,00 грн 

(п’ятдесят гривень, 00 коп.) за рахунок фінансування з місцевого бюджету. 

 

2. Встановити вартість гарячого харчування для дітей з інвалідністю, які 

отримують соціальні та реабілітаційні послуги у відділенні  надання соціальних 

та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району 

м. Києва в сумі 72,00 грн (сімдесят дві гривні, 00 коп.) на одну дитину за 

рахунок фінансування з місцевого бюджету.  

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 05 липня 2019 року № 477 

«Про організацію харчування малозабезпечених громадян та дітей з 

інвалідністю в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району м. Києва», зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції у місті Києві 16 липня 2019 року                

за № 173/2350. 

 

4. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації              

Андрія ТРОФИМОВА. 

 

 

Голова               Кирило ФЕСИК 


