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Опис акту

На виконання статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 56 Закону
України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчому комітетові міської ради пропонується прийняти зазначене вище
рішення (далі за текстом - проєкт рішення)1.

Зауваження

Пунктом 3 проєкта рішення передбачено здійснювати забезпечення безоплатним
гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів на підставі заяви особи та документів,
що підтверджують таке право відповідно до законодавства. Заява повинна містити
взяття особою на себе особистої відповідальності за відомості, які подаються до закладу

1 аналітиками не досліджували питання обгрунтованості встановлення вартості
харчування дітей, оскільки такі питання не відносяться до предмета антикорупційної
експертизи.



освіти, та зобов’язання повідомляти заклад освіти про будь-які зміни відомостей у
документах, які є підставою для надання пільги.

Із системного аналізу норм проєкта рішення також вбачається, що на батьків
покладається обов'язок підтвердження місця реєстрації в межах Житомирської міської
територіальної громади.

Ураховуючи, що такі документи будуть необхідними значній кількості осіб в приблизно
один і той же період часу, то вбачається можливість утворення невиправдано великих черг з
метою отримання довідок для підтвердження цієї інформації.

З цією метою було би доцільно розробити порядок взаємодії закладів середньої освіти з
адміністраторами Реєстру мешканців Житомирської міської територіальної громади щодо
отримання закладами освіти підтвердження про зареєстроване місце проживання дитини за
заявою одного з батьків за інформацією, яка відображатиметься в їхній заяві.

Така взаємодія значно спростила би процедуру, визначену проєктом рішення, а також
нівелювала додаткові обов’язки батьків щодо підтвердження інформації, яка наявна в
розпорядженні виконавчих органів міської ради (управління ведення реєстру територіальної
громади міської ради).

Позиція стейкхолдера
Аналітиками отримано позицію щодо проєкта рішення від зацікавленої сторони -

членкині ГО “Демократичний альянс жінок” та ГО “Громадська спілка “Правозахисна
громадська спілка “Освіту - в законне русло” Наталії Слободянюк, яка підтримала ідею про
усунення обов'язку батьків отримувати довідку про реєстрацію місця проживання дитини і
надання її до закладу загальної освіти, оскільки це може спростити саму процедуру, а також
зменшити навантаження в пікові моменти для працівників виконавчих органів.

Окрім того, таке спрощення призведе до економії часу батьків, особливо з урахуванням
того, органи місцевого самоврядування й так мають всю інформацію про зареєстроване
місце проживання.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради “Про встановлення
вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань” може бути
прийнятий у запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів.


