
Підготовлено депутатами міської ради 

 

ПРОЄКТ № 3667 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» __________ 2019 року № ______ 

 
Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького  

до Верховної Ради України та  

Кабінету Міністрів України 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», враховуючи звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, Міська рада  міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради                                      

міста Кропивницького сьомого скликання щодо захисту прав операторів ринку 

харчової продукції, в управлінні яких перебувають малі потужності 

(додається). 

 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України копію даного 

рішення міської ради та звернення депутатів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Міської ради міста Кропивницького А.Табалова. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ



Верховна Рада України 

 

Кабінет Міністрів України 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання  

щодо захисту прав операторів ринку харчової продукції,  

в управлінні яких перебувають малі потужності 

 

Групою народних депутатів України зареєстровано у Верховній Раді                         

за № 2230 проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав операторів ринку харчової продукції, в управлінні яких 

перебувають малі потужності. 

Відповідно до вимог чинного законодавства харчоблоки закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти віднесено до операторів ринку харчової 

продукції, у зв’язку з чим на них поширюються вимоги щодо застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

Зважаючи на те, що харчоблоки закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти є малопотужними (площа приміщень харчоблоків  

80-150 кв.м, кількість персоналу 3-6 осіб), санітарно-гігієнічні вимоги до 

постачання, безпеки, якості, умов зберігання і реалізації продуктів харчування і 

продовольчої сировини, технології приготування страв чітко регламентовані 

відповідними інструкціями для закладів освіти та до того ж впровадження системи 

НАССР є тривалим, фінансово затратним, так як потребує залучення найманих 

експертів, просимо врегулювати на законодавчому рівні це питання,                                      

не поширюючи систему НАССР на заклади дошкільної та загальної середньої 

освіти. 

Звертаємося з проханням ініціювати підтримку вищезазначеного 

законопроєкту та прискорення його розгляду Верховною Радою України. 

Освітяни не тільки міста Кропивницького, а й всієї України будуть вам 

вдячні. 

 

 
 

З повагою 
 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
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