
аналіз  впливу регуляторного акту 

 

 Проект розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та 

школах – дитячих садках» 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 встановлення розміру батьківської плати за харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та 

школах – дитячих садках»  розроблено відповідно до Закону України «Про 

державний бюджет України на 2016 рік», ст.2, ст.3 Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», ст.33, ст.35 Закону України «Про 

дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 

№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них 

навчальних закладів», постанови Кабінету міністрів України від 22 листопада 

2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 

листопада 2002 №667 «Про порядок встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

06.12.2002 за № 953/7241, з метою організації харчування в дошкільних 

навчальних закладах та школах – дитячих садках. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

мають право визначати вартість харчування з урахуванням можливостей 

місцевого бюджету. 

 

2. Мета і завдання регулювання. 

 

Визначити розмір батьківської плати за  харчування  дітей в 

дошкільних навчальних закладах, навчально – виховних комплексах, школах 

– дитячих садках, дітей перших класів груп, які перебувають на базі 

дошкільних навчальних закладів.  Визначити батькам вартість при оплаті за 

харчування дітей  в дошкільних навчальних закладах, навчально – виховних 

комплексах та школах – дитячих садках для сімей, які мають трьох і більше 

дітей. Визначити встановлення додаткової пільги, щодо плати за харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах та навчально – виховних 

комплексах, заснованих на комунальній власності територіальної громади 

міста Києва, із сімей учасників антитерористичної операції та встановлення 

батьківської плати вищевказаній категорії дітей. Звільнення від плати за 

харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють із сімей, що отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 



малозабезпеченим сім’ям». Визначити не справляти плату для батьків за 

харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) з 

малими та затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних 

навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку, дітей – інвалідів та в інших випадках, 

передбачених законодавством України. 

 

3. Механізм та заходи досягнення задекларованої мети та завдань. 

 

Цим розпорядженням передбачається встановити розмір батьківської 

плати за  харчування  дітей в дошкільних навчальних закладах, навчально – 

виховних комплексах, школах – дитячих садках, дітей перших класів груп, 

які перебувають на базі дошкільних навчальних закладів на рівні 70% від 

вартості натуральних норм харчування по середніх цінах, наданих Головним 

управлінням статистики у м. Києві, в залежності від режиму харчування (при 

режимі роботи закладів 10,5 годин, 12 та 24 години) та типу дошкільного 

навчального закладу (групи).  Встановити батькам при оплаті за харчування 

дітей в дошкільних навчальних закладах, навчально – виховних комплексах 

та школах – дитячих садках для сімей, які мають трьох і більше дітей, знижку 

на 50%. Встановити додаткову пільгу, щодо плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах та навчально – виховних комплексах, 

заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із 

сімей учасників антитерористичної операції та встановлення батьківської 

плати вищевказаній категорії дітей в розмірі 1 гривня в місяць. Звільнити від 

плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють із сімей, що 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». Не справляти плату з батьків за 

харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) з 

малими та затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних 

навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку, дітей – інвалідів та в інших випадках, 

передбачених законодавством України. 

 

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. 

Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

навчально – виховних комплексах та школах – дитячих садках І ступеню 

вноситься не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата до 

банківських установ (їх філій). У разі не внесення плати в установлені строки 

ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ. За дні, у які 

дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного 



лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий 

період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється. 

В разі прийняття цього регуляторного акта в результаті збільшення 

батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, 

навчально – виховних комплексах та школах – дитячих садках І ступеню 

очікуються додаткові надходження до місцевого бюджету, що дасть  

можливість витрачання бюджетних коштів на поліпшення матеріально - 

технічної бази дитячих ясла-садків, проведення поточних ремонтів, 

забезпечення закладів підпискою періодичної преси та педагогічним 

матеріалом, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є слідуючі 

фактори: неплатежі батьків та зміни в законодавстві.  

 

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».  

 

 

Заступник голови                                                                             А. Загородня 

 


