Аналіз впливу регуляторного акту
Проект розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації «Про організацію у 2016 році харчування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців шкіл – інтернатів
Дніпровського району м. Києва» розроблено управлінням освіти
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання.
Проект розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації «Про організацію у 2016 році харчування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців шкіл – інтернатів
Дніпровського району м. Києва» розроблено відповідно до статті 26 Закону
України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню
освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови
Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах», постанови Кабінету Міністрів від 02.02.2011 №116 «Про
затвердження Порядку надання послуг за харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану
вартість», постанови Кабінету Міністрів від 22.11.2004 №1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,
постанови Кабінету Міністрів від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні
питання діяльності дошкільних і інтернатних навчальних закладів», Порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та
комунальних
дошкільних
та
інтернатних
навчальних
закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002
№667, рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015р. № 112/2015
«Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей», рішення Київської міської ради від 22.12.2015р.
№ 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05.02.2016р. № 59 «Про організацію у 2016 році харчування учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній
власності територіальної громади міста Києва», відповідно до листа
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 12.01.2016р. № 054-4-1-07/70 та з метою
забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів району
харчуванням.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
мають право визначати вартість харчування з урахуванням можливостей
місцевого бюджету.
2. Мета і завдання регулювання.
Здійснення у 2016 році безкоштовне харчування
харчування з
одноразовим режимом для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, для учнів 5 – 11 класів з числа дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» та учнів із числа дітей інвалідів, для дітей з
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах загальноосвітніх закладів, учнів із числа, дітей із сімей
учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції. Організувати харчування за рахунок
коштів місцевого бюджету вихованців шкіл – інтернатів.
3. Механізм та заходи досягнення задекларованої мети та завдань.
Цим розпорядженням передбачається здійснювати у 2016 році
безкоштовне харчування з одноразовим режимом для учнів 1 – 4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, для учнів 5 – 11 класів з числа дітей –
сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
дітей
із
малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та
учнів із числа дітей інвалідів, для дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх
закладів, учнів із числа, дітей із сімей учасників антитерористичної операції
та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.
Організувати харчування за рахунок коштів місцевого бюджету вихованців
шкіл – інтернатів вартістю на одного учня в день: віком від 6 до 10 років –
52,16 грн.; віком від 10 до 13 років – 60,53 грн.; віком від 13 років – 62,24 грн.
4. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у
разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка
можливостей впровадження на виконання вимог регуляторного акту.
Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акту
здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
Організація харчування за рахунок місцевого бюджету. Забезпечення
постійного контролю за станом організації харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Це розпорядження сприятиме покращенню якості навчально –
виховного процесу, створенню найбільш сприятливих умов для харчування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, покращенню оптимальних,

соціально – фізіологічних умов для розвитку особистості та захисту людини
в дитячі роки.
5. Термін дії регуляторного акта.
Термін дії розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації на 1 рік.
6. Показники результативності.
Ефективність регуляторного акта оцінюється за результатами
вивчення дотримання норм харчування відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
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