
 

 

 

 

 

 

                  

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ 

 

 

 

 

 

                                                                                          До протоколу № 30 

                                                                                          від  27 травня 2020 року 

 

 

Про проект Закону України  

“Про харчування у закладах загальної середньої освіти”  

(реєстр. № 2664 від 20.12.2019) 

_________________________________________________________ 
 

У Преамбулі проекту, визначено його мету: встановлення правових та 

організаційних засад діяльності у сфері забезпечення дітей у закладах 

загальної середньої освіти достатнім, якісним і безпечним харчуванням, а 

також визначення державну політику та державного регулювання суспільних 

відносин у цій сфері. 

21.05.2020 р. проект Закону України  “Про харчування у закладах 

загальної середньої освіти” (реєстр. № 2664) розглянуто на засіданні 

підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на 

тимчасово окупованих територіях, на якому проаналізовані експертні висновки 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики 

України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

Уповноваженого Президента України з прав дитини, Асоціації міст України, 

Національної академії педагогічних наук України,  комітетів Верховної Ради 

України з питань аграрної та земельної політики, з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом, Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України. 

У зазначених висновках висловлюється низка пропозицій, зауважень, 

наголошено про необхідність суттєвого його доопрацювання і пропонується 

ухвалювати його лише за умов врахування висловлених пропозицій.  

Бюджетний Комітет звертає увагу на відсутність фінансово-економічних 

обґрунтувань і витрат на реалізацію законопроекту з держбюджету.  

Головне науково-експертне управління, висловлюючи багато зауважень, 

які стосуються як змістовної частини, так і техніко-юридичних, 

термінологічних недоречностей.  
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Враховуючи викладене,  підкомітет з питань загальної середньої, 

інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях рекомендує 

Комітету ухвалити рішення про направлення законопроекту суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

вирішив: 

 

1. Підтримати рішення підкомітету з питань загальної середньої, 

інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях та 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України “Про 

харчування у закладах загальної середньої освіти” (реєстр. № 2664 від        

20.02.2020),   поданий   народними  депутатами  України  Калауром І.Р.,  

Ватрасом В.А.,   Стефанчуком М.О.,   Кісєлем Ю.Г.,  Медяником В.А.,  

Мережком О.О., повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

2. Доручити голові підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної 

освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г. представити 

висновок Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

 
 

 

 

Голова Комітету                                                                 С.В. Бабак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


