
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 дітей у комунальних закладах дошкільної 

освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення: 

- проект розпорядження «Про організацію харчування дітей у комунальних 

закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», 

«Турбота» Оболонського району міста Києва». 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та 

зауважень до проекту регуляторного акту.  

 

Головним розробником нормативно-правового акту є управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Строк подання пропозицій та зауважень: 30.12.2020 – 15.01.2021 року. 

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (044) 418-62-08 

 

Контактна особа: 

1. Степенко Тамара Леонідівна – завідувач сектору дошкільної освіти 

управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Електронна сринька для подання звернень та 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 15 січня 2021 

року на субвеб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

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

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                  № _______________ 

  

Про організацію харчування  

дітей у комунальних закладах  

дошкільної освіти та навчально- 

виховних комплексах «Ластівка», 

«Турбота» Оболонського району 

міста Києва 

  

 Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статей 33, 35 

Закону України «Про дошкільну освіту», статті 7 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 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 встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року                    

№ 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 грудня                   

2002 року за № 953/7241, рішення Київської міської ради від 09 жовтня                 

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

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» (із змінами), 

рішення Київської міської ради 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», рішення Київської 

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

2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про 

реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 

повноважень», з метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним 

збалансованим харчуванням в комунальних закладах дошкільної освіти та 



навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» Оболонського району 

міста Києва 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Встановити плату за харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва на рівні 100 (ста) відсотків від вартості 

харчування дітей на день. 

 

2. Встановити, що у комунальних закладах дошкільної освіти та 

навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» Оболонського району 

міста Києва за харчування дітей із сімей учасників антитерористичної операції 

та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

розмір плати батьків становить 1 (одна) гривня на місяць. 

 

3. Встановити, що від сплати за харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва звільняються батьки або особи, які їх 

замінюють:  

у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній 

квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти та 

навчально-виховних комплексах І ступеня; 

дітей, яких перебувають у санаторних дошкільних навчальних закладах 

(групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу; 

дітей, яких перебувають у спеціальних дошкільних навчальних закладах 

(групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку; 

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

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

Революції Гідності; 

дітей пільгових категорій, передбачених законодавством України:  

діти-сироти, діти, позбавлених батьківського піклування, діти з інвалідністю, 

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти працівників 

органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 

обов'язків, діти із числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 

діти грудного віку та діти другого року життя, які входять до складу 

малозабезпечених сімей, діти грудного віку та діти раннього віку, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо. 

 



4. Зменшити розмір плати за харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва на 50 (п’ятдесят) відсотків для батьків, у 

сім’ях яких троє і більше дітей. 

 

5. Визначити, що при зменшенні на 50 відсотків плати батьків за 

харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та навчально-

виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» Оболонського району міста Києва 

нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у 

цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також діти, на 

яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх 

батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час 

перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо. 

 

6. Затвердити розмір батьківської плати за харчування дітей у 

комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах 

навчально-виховних комплексів «Ластівка», «Турбота» Оболонського району 

міста Києва виходячи з розрахунку, що додається. 

 

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 02 вересня 2020 року № 413 

«Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти  

та навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» Оболонського 

району міста Києва», зареєстроване в Центральному міжрегіональному   

управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) 08 вересня 2020 року за № 196/199. 

 

8. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення. 

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Голова                                                                Кирило ФЕСИК    

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

_______________ №_______ 

 

 

Розмір батьківської плати  

за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та 

дошкільних групах навчально-виховних комплексах «Ластівка, «Турбота» 

Оболонського району міста Києва 

 

 

ДНЗ, дошкільні групи НВК «Ластівка», «Турбота» 

Розмір батьківської плати з однієї 

дитини в день (100% від вартості 

харчування) у гривнях 

Розмір батьківської плати з однієї 

дитини в день (50% від вартості 

харчування) у гривнях 

Групи 

загального 

розвитку 

Санаторні групи Групи 

загального 

розвитку 

Санаторні групи 

3-х разове 

харчування 

4-разове 

харчування 

5-разове 

харчування 

3-х разове 

харчування 

4-разове 

харчування 

5-разове 

харчування 
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43,55 64,58 71,97 95,16 66,31 88,54 21,78 32,29 35,99 47,58 33,16 44,27 

ДНЗ № 588 
15,50 24,14     7,75 12,07     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві  

державної адміністрації      Наталія ВАХНЮК 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації «Про організацію харчування 

дітей у комунальних закладах дошкільної освіти  та 

навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва» 

 

1. Резюме 

 

Проєкт розпорядження приймається з метою забезпечення дітей 

дошкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням в комунальних 

закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», 

«Турбота» Оболонського району міста Києва. 

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

 

Прийняття даного розпорядження вирішить проблему із встановлення 

батьківської плати та звільнення батьків від плати за харчування дітей 

пільгових категорій у комунальних закладах дошкільної освіти та навчально-

виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» Оболонського району міста Києва. 
  

3. Суть проекту акта 

 

Проєктом розпорядження вставлено розмір батьківської плати та звільнено 

від плати за харчування дітей пільгових категорій у комунальних закладах 

дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва.  

 

4. Вплив на бюджет 

 

  Проєктом розпорядження передбачено витрати за рахунок коштів, 

визначених бюджетом міста Києва для головного розпорядника цих коштів, 

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

за харчування дітей, які відвідують комунальні заклади дошкільної освіти та 

дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів «Ластівка», «Турбота» 

Оболонського району міста Києва орієнтовно в розмірі 15 032 580,0 грн. та 

надходження від батьківської плати за харчування дітей орієнтовно в розмірі 

64 063 040, 0 грн. на рік. 

 

5. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Оболонської  

районної в місті Києві державної адміністрації для проведення консультацій з 

громадськістю у формі публічного громадського обговорення відповідно до 

вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#n30


та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. За результатами 

громадського обговорення пропозицій та зауважень до проєкту розпорядження 

не надходило. 

Проєкт розпорядження погоджено без зауважень із представником 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спинальників 

України». 

 

6. Прогноз впливу 

 

  Реалізація розпорядження не матиме 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 компетенція інших органів. 

 

8. Ризики та обмеження 

 

  В даному проєкті розпорядження відсутні положення, які впливають на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків 

та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта. 

 

9. Підстава розроблення проекту акта 

 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 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 встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрований в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#n30


Міністерстві юстиції України від 06 грудня  2002 року за № 953/7241, рішення 

Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання 

додаткових пільг та гарантій  киянам – учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей» (із змінами), 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 12 грудня 2019 

року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». 

 

 

Начальник управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві  

державної адміністрації      Наталія ВАХНЮК 

“____” _____________ 2020 р.  

 


