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Про розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у 

сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС   

(реєстр. № 4554, ІІ читання) 

 

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від                     

30 червня 2021 року № 1594-IX «Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у 

відповідність до вимог законодавства ЄС» Комітет з питань аграрної та 

земельної політики на засіданні 22 вересня 2021 року розглянув підготовлену 

до другого читання порівняльну таблицю до законопроекту реєстр. № 4554, з 

урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, 

пропозицій, висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної та земельної політики від 31 березня 2021 року відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

До Комітету для підготовки законопроекту до другого читання 

суб’єктами права законодавчої ініціативи було подано 105 пропозицій та 

поправок, з яких Комітетом пропонується врахувати – 69, врахувати частково 

- 18, врахувати редакційно – 2, відхилити – 16. 

Також, були подані та враховані пропозиції, що стосуються соціальних 

аспектів забезпечення дитячим харчуванням шляхом внесення зміни до 

законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та 

«Про охорону дитинства» з метою: 

1) Визначення категорій дітей, які мають право на безкоштовне або 

пільгове забезпечення дитячим харчуванням (це діти грудного віку та 2-го 

року життя із малозабезпечених сімей, діти грудного та раннього віку, які 

мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, діти з числа осіб, 

визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»); 



2) Встановлення права на безкоштовне або пільгове забезпечення 

дитячим харчуванням визначених категорій дітей через набори дитячого 

харчування; 

3) Створення сприятливих умов для забезпечення наявності на ринку 

дитячого харчування в достатній кількості (через пільгове кредитування 

операторів ринку та/або оподаткування, пільгове митне та/або тарифне 

регулювання). 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:  

1. Підтримати підготовлену до другого читання порівняльну таблицю та 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства 

України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства 

ЄС (реєстр. № 4554), прийняти в другому читанні та в цілому як Закон в 

редакції Комітету із подальшим техніко-юридичним доопрацюванням.  

2. Доповідачем на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України 

при розгляді законопроекту визначити Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т. 
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