
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про встановлення у 2023 році розмірів батьківської плати за 

харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Печерського 

району міста Києва» 
 

1. Мета 
Метою прийняття даного розпорядження є забезпечення у 2023 

навчальному році пільгових категорій учнів у комунальних закладах 

дошкільної освіти Печерського району міста Києва безкоштовним 

харчуванням. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 Підставою для розроблення акту є частина третя статті 56 Закону України 

«Про освіту» в якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні 

заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у 

статтях 10 та 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», які навчаються в закладах дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти; 

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування. 

 Також для розроблення акту підставою є частина 5 статті 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту» в якій зазначено, що батьки або особи, які їх 

замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному 

закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого 

самоврядування або відповідними органами управління. 

Прийняття цього розпорядження вирішить проблему надання послуг з 

організації харчування дітей у 2023 році розмірів батьківської плати за 

харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Печерського 

району міста Києва. 

У зв’язку з цим, управлінням освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації підготовлено проєкт 

даного розпорядження. 

 

3. Основні положення проєкту акта 
 Проєктом розпорядження передбачено встановлення розмірів 

батьківської плати за харчування дітей у 2023 році розмірів батьківської плати 

за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Печерського 

району міста Києва та забезпеченням  пільгових категорій учнів безкоштовним 

харчуванням. 
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4. Правові аспекти 

 Проєкт розпорядження розроблено відповідно до статей 6, 22, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», статей 11, 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», статті 10 та 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», 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, постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 

2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 

24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 року    

№ 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 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 06 грудня 2002 року за                      

№ 953/7241, 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 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про 

надання додаткових пільг та гарантій киянам-учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2022 

року № 5892/5933 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які 

приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України, членам їх сімей, членам загиблих 

(померлих) Захисників і Захисниць України», рішення Київської міської ради 

від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
  Проєктом розпорядження передбачено витрати за рахунок коштів, 

визначених бюджетом міста Києва для головного розпорядника Печерської 

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

харчування учнів у комунальних закладах дошкільної освіти Печерського 

району міста Києва орієнтовно в розмірі 28543851, 00 грн. на рік, також 

передбачено надходження до місцевого бюджету від батьківської плати за 

харчування дітей орієнтовно в розмірі 4645573, 00 грн. на рік. 
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6. Позиція заінтересованих сторін 
 Проєкт розпорядження розміщено на офіційному сайті Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації для громадського обговорення. 

  

7. Оцінка відповідності 
  В даному проєкті розпорядження відсутні положення які: стосуються 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 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. 
 

8. Прогноз результатів 

 Результатом реалізації розпорядження стане належне забезпечення у 2023 

навчальному році  пільгових категорій учнів у комунальних закладах 

дошкільної освіти Печерського району міста Києва безкоштовним 

харчуванням. 

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. 
 

Начальник управління освіти  

та інноваційного розвитку          Тетяна  КОПИЛ-ФІЛАТОВА 

«___» _____________ 2023 року  


