
РІШЕННЯ 
Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 

за результатами засідання від «02» жовтня 2019 року 

 
Громадська рада при Печерській районній в місті Києві державній 

адміністрації відмічає: 

1. Питання проведення експертизи проектів розпоряджень Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації «Про організаційні питання, 

пов’язані із конкурсним відбором кандидатур на посади керівників підприємств, 

установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передані до сфери управління Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації», «Про встановлення розміру батьківської 

плати за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти 

Печерського району міста Києва» та «Про організацію харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти Печерського району міста Києва, заснованих 

на комунальній формі власності територіальної громади міста Києва» включені 

до порядку денного засідання Громадської ради. 

З доповіддю виступив голова Комісії з питань запобігання і протидії 

корупції, аудиту, моніторингу діяльності Печерської РДА та експертизи 

нормативно-правових актів Громадської Ради при Печерській районній в           

м. Києві державній адміністрації Тройчук Р.Д., повідомивши про виконання 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики».  

Доповідач зазначив, що під час проведення антикорупційної експертизи 

проектів розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про організаційні питання, пов’язані із конкурсним відбором 

кандидатур на посади керівників підприємств, установ і організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 

передані до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації» та «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування 

дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Печерського району міста 

Києва» корупціогенних факторів у зазначених нормативно-правових актах не 

виявлено. 

При розгляді проекту розпорядження Голови Печерської 

райдержадміністрації «Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти Печерського району міста Києва, заснованих на комунальній 

формі власності територіальної громади міста Києва» виявлені певні недоліки, що 

сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.  

Зокрема, у описовій частині проекту розпорядження невірно вказаний пункт 

нормативно-правового акту, на який зроблено посилання (вказано пункт 4 замість 

пункту 5 додатку 4 рішення Київської міської ради від 09.10.2014 року № 271/271 

«Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей»). Норма, закріплена в розпорядженні виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 квітня 

2019 року № 618 «Про організацію у 2019 році харчування учнів у комунальних 

закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва», 

протирічить нормі, закріпленій в рішенні Київської міської ради від 09.10.2014 

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



антитерористичної операції та членам їх сімей», в частині визначення кола 

суб’єктів, на яких розповсюджується пільга щодо безоплатного харчування дітей, 

що, в свою чергу, впливає на зміст п.п.1.1. п.1 резолютивної частини проекту 

розпорядження. В п.п. 1.2. п.1 резолютивної частини проекту розпорядження 

некоректно вказаний вид контролю за станом організації харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти.  

Результати проведеної антикорупційної експертизи зазначених нормативно-

правових актів викладені у відповідних Експертних висновках Комісії, що  

затверджені протоколом № 3 від 26.09.2019 р.   

 

Громадська рада при Печерській районній в місті Києві державній 

адміністрації вирішила:  

1. Згідно експертних висновків за результатами проведеної 

антикорупційної експертизи погодити проекти розпоряджень Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації «Про організаційні питання, 

пов’язані із конкурсним відбором кандидатур на посади керівників підприємств, 

установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передані до сфери управління Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації» та «Про встановлення розміру батьківської 

плати за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти 

Печерського району міста Києва». 

2. З урахуванням виявлених в проекті розпорядження Голови Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації «Про організацію харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти Печерського району міста Києва, 

заснованих на комунальній формі власності територіальної громади міста Києва» 

недоліків, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень, повернути зазначений нормативно-правовий акт в Управління 

освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації на доопрацювання.  

   

Голова Громадської Ради                                                                 К.Бричук  

Секретар                                                                                              О.Казарінова 


