
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  окупованих
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До реєстр. № 4340 від 06.11.2020 р.

Голові Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій 
С. Бабаку

Шановний Сергію Віталійовичу!

Керуючись положеннями частини 7 статті 93 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» Комітет з питань прав людини, деокупації 
та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (далі-Комітет) на своєму засіданні 16 
грудня 2020 р. у межах предметів відання, розглянув проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо джерел забезпечення державних гарантій 
здобувачам освіти, реєстр. № 4340 від 06.11.2020 р., внесений народними 
депутатами України  В. Новинським та іншими.

Зазначеним законопроектом пропонується встановити, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких 
перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним 
гарячим харчуванням пільгові категорії здобувачів освіти за рахунок коштів 
державного бюджету. Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами визначається з урахуванням, серед інших передбачених факторів,  
такого фактору, як необхідність забезпечення пільгових категорій здобувачів 
освіти безоплатним гарячим харчуванням.

Під час обговорення законопроекту члени Комітету відзначили, що 
прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» 
від 16.01.2020 р. № № 474-IX призвело до неспроможності органів місцевого 
самоврядування в повному обсязі забезпечити виконання положень цього 
Закону, з огляду на обмеженість бюджету та/або велику кількість пільгових 
категорій здобувачів освіти у громаді.



Таким чином, прийняття законопроекту (реєстр. №4340 від 06.11.2020 р.) 
знизить фінансове навантаження на місцеві бюджети та посилить соціальний 
захист дітей, що відповідно до законодавства повинні забезпечуватись 
безкоштовним гарячим харчуванням.

Комітет підтримує необхідність забезпечення державних гарантій по 
фінансуванню за рахунок державного бюджету України видатків на 
забезпечення безоплатним гарячим харчуванням пільгових категорій здобувачів 
освіти, серед яких, зокрема,  діти внутрішньо переміщених осіб та діти, що мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення звернутися до  Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з пропозицією 
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо джерел забезпечення державних гарантій 
здобувачам освіти, реєстр. № 4340 від 06.11.2020 р., внесений народними 
депутатами України В. Новинським та іншими, за результатами розгляду в 
першому читанні прийняти за основу. 

З повагою,

Голова Комітету                                                               Д. Лубінець
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