
Звіт  
про періодичне відстеження результативності 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації  
від 25.08.2004 № 469 «Про граничні торгівельні надбавки (націнки) на 

продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах» (зі змінами). 

  
 

1. Виконавець заходів відстеження – Департамент  економіки і міжнародних 
відносин Харківської обласної державної адміністрації. 

 
2. Цілями прийняття  даного розпорядження є: 
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами); 

- встановлення економічно обґрунтованих торговельних надбавок (націнок) 
на продукцію громадського харчування; 

- забезпечення доступу до харчування ширшого кола учнів та студентів; 
- недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію громадського 

харчування; 
- дотримання належного рівня соціального захисту споживачів продукції  

громадського харчування. 
 
3. Строк виконання заходів із відстеження – раз на три роки, починаючи з 

дня виконання заходів щодо повторного відстеження (з 27 серпня по 
14 вересня 2015 року). 

 
4. Тип відстеження – періодичне. 
 
5. Метод одержання результатів відстеження. 
Періодичне відстеження здійснювалось шляхом опрацювання інформації 

Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації щодо стану 
організації харчування у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах області. 

 
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність: 

статистична звітність підприємств громадського харчування Харківської області. 
 
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
Показниками результативності даного регуляторного акта є встановлення 

економічно обґрунтованих цін на продукцію громадського харчування, зниження 
торговельних надбавок (націнок), зростання обсягів реалізації продукції 
громадського харчування, збільшення кількості учнів та студентів, охоплених 
харчуванням. 

Станом на 10.09.2015 р. в області функціонує 806 загальноосвітніх та 47 
професійно-технічних навчальних закладів. Згідно статистичного звіту за формою 
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Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних 
закладів» 785 загальноосвітніх та 20 професійно-технічних навчальних закладів 
мають буфет або їдальню з гарячим харчуванням. Мають в штаті кухарів 97% 
загальноосвітніх навчальних закладів та 42% професійно-технічних навчальних 
закладів. 

У 2015 році середня добова вартість харчування затверджена місцевими 
органами управління освітою в розмірі 7,0 грн. – для учнів 1-4-х класів; 8,5 грн. – 
для учнів пільгової категорії. Вартість харчування в обласних школах-інтернатах 
та для учнів пільгової категорії Харківської гуманітарно-педагогічної академії 
(обласна комунальна власність) встановлена на рівні 55,0 грн. на добу. Для 
професійно-технічних навчальних закладів затверджена середньодобова вартість 
харчування складає 40 грн. 

 
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 
За період запровадження державного регулювання цін на продукцію 

власного виробництва та покупні товари шляхом встановлення граничних 
торговельних надбавок (націнок) інформації (скарг) від суб’єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність (виробництво та реалізацію) у 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, не 
надходило. 

Проведений аналіз показав, що встановлені розпорядженням голови 
Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469 (зі змінами) граничні 
торговельні надбавки (націнки): 

50% до ціни закупки (придбання) на продовольчу сировину для 
виготовлення продукції власного виробництва; 

25% до роздрібної ціни (оптово-відпускної ціни виробника) на покупні 
продовольчі товари та вироби, що реалізуються підприємством громадського 
харчування, покривають у повному обсязі витрати підприємств. 

До Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 
державної адміністрації інформація щодо фактів  порушень державної 
дисципліни цін у частині правильності застосування встановлених граничних 
торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування (функції 
контролю належать Державній інспекції України з контролю за цінами та її 
територіальним органам) не надходила. 

Результати проведеного відстеження підтверджують ефективність дії 
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від  
25.08.2004 № 469 «Про граничні торгівельні надбавки (націнки) на продукцію 
громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-
технічних та вищих навчальних закладах» (зі змінами). Вищевказаний 
нормативний акт на даному етапі не потребує внесення змін.  
 
Директор Департаменту  
економіки і міжнародних відносин  
Харківської обласної державної адміністрації                             В.М. Коваленко 


