
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

Про внесення змін до  

розпорядження Святошинської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації від 21 вересня  

2021 року № 665 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 56 Закону України «Про освіту», статті 20 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», статей 10, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України  

від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), від 02 лютого  

2011 року № 116 «Про затвердження 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» (із змінами), від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження 

норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» (із змінами), рішення Київської міської ради  

від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»  

(із змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31 серпня 2021 року № 1850 «Про 

організацію харчування учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва» (із 

змінами) та з метою продовження забезпечення харчування учнів у комунальних 

закладах загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до розпорядження Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 21 вересня 2021 року № 665 «Про організацію 

харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти 

Святошинського району міста Києва», зареєстрованого в Центральному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) 30 вересня 2021 

року за № 191/539, замінивши у підпункті 1 пункту 2 слова та цифри  

«до 01 листопада 2021 року» словами та цифрами «до 31 грудня 2021 року». 
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2. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення 

відповідно до законодавства. 

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Голова          Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 

 від 21 вересня 2021 року № 665» 

 

 

1. Мета  

 Продовження забезпечення харчування учнів у комунальних закладах 

загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 Прийняття цього розпорядження викликане необхідністю продовження 

забезпечення на належному рівні харчування учнів у комунальних закладах 

загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва до 31 грудня 

2021 року.  
 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєктом розпорядження внесено зміни до розпорядження Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 21 вересня 2021 року № 665 

«Про організацію харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої 

освіти Святошинського району міста Києва», зареєстрованого в Центральному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) 30 вересня 2021 

року за № 191/539, замінивши у підпункті 1 пункту 2 слова та цифри «до 01 

листопада 2021 року» словами та цифрами «до 31 грудня 2021 року». 
 

4. Правові аспекти 

Проєкт розпорядження розроблено відповідно до статей 6, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», статті 56 Закону України «Про 

освіту», статті 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 5 

Закону України «Про охорону дитинства», статті 7 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», статей 10, 15 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанов 

Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»  

(із змінами), від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження 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» (із змінами), від 24 березня 2021 року 

№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), рішень 

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 
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додаткових пільг та гарантій сім’ям киян – Героїв Небесної Сотні та киянам – 

постраждалим учасникам Революції Гідності» (із змінами), 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» (із змінами),  

від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»  

(із змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 01 листопада 2021 року № 2241 

«Про внесення змін до підпункту 1.1. пункту 1 розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

від 31 серпня 2021 року № 1850». 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Вартість одноразового гарячого харчування визначена на підставі договору 

про закупівлю, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі 

відповідно до законодавства про публічні закупівлі.  
 

6. Позиція заінтересованих сторін 
Проєкт розпорядження погоджено з заінтересованими сторонами та 

структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Під час громадського обговорення проєкту розпорядження заперечень щодо 

прийняття цього акту не надходило. 
 

7. Оцінка відповідності 

Проєкт розпорядження не стосується зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод. 

У проєкті розпорядження відсутні положення, що: 

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. 
 

 8. Прогноз результатів 

Реалізація проєкту розпорядження сприятиме продовженню забезпечення 

на належному рівні харчування учнів у комунальних закладах загальної 

середньої освіти Святошинського району міста Києва. 
 

Начальник управління освіти  

Святошинської районної  

в місті Києві державної  

адміністрації          Олексій СУКЕННІКОВ 
 

____  ______________ 20 ___ р.  


