
Аналітичний звіт до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

08.11.2007 року № 363/2007-р 

“Про перелік молочних кухонь та спеціалізованих магазинів, які виконують 

функції роздаточних пунктів на території області” 

 

Номер документа: розпорядження голови обласної державної адміністрації 

№ 363/2007-р. 
 

Дата прийняття: 08 листопада 2007 року. 
 

Тип відстеження: періодичне відстеження результативності розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 08.11.2007 року № 363/2007-р “Про 

перелік молочних кухонь та спеціалізованих магазинів, які виконують функції 

роздаточних пунктів на території області”. 
 

Відстеження здійснено: департаментом охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації. 
 

Строк виконання заходів з відстеження: кожні 3 роки після проведення 

повторного відстеження результативності. 
 

Цілі прийняття акта: запровадження державного стимулювання 

вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування і сировини для їх 

виробництва та задоволення потреб всіх верств населення у продуктах дитячого 

харчування. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 року № 

996 “Про перелік вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу 

яких молочними кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують 

функції роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком на додану 

вартість, та Порядок продажу цих продуктів” прийнято попереднє (від 16.09.1998 

року №1485-р «Про перелік молочних кухонь та спеціалізованих магазинів, які 

виконують функції роздаточних пунктів дитячого харчування») та дане 

розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким встановлено перелік 

молочних кухонь та спеціалізованих магазинів на території області, що мають право 

на реалізацію вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість. 

До продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких молочними 

кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції 

роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком на додану вартість, 

належать сухі адаптовані молочні суміші – замінники материнського молока, сухі 

продукти на молочній і зерновій основі, рідкі та пастоподібні молочні продукти, 

консерви з овочів та фруктів, продукти для харчування дітей на зерновій основі. 
 

Метод дослідження: аналіз статистичних даних департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності: 



У задоволенні потреб дитячого населення раннього віку, особливо дітей, які 

проходять стаціонарне лікування та дітей із малозабезпечених сімей, в продуктах 

дитячого харчування значне місце належить дитячим молочним кухням та їх 

роздаточним пунктам.  

Відповідно до Закону України «Про дитяче харчування», постанов Кабінету 

Міністрів України від 08.02.1994 року №66 “Про додаткові соціальні гарантії для 

малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя” 

та від 06.09.2000 року № 1389 “Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними 

продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання 

вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів” забезпечена безоплатна 

видача продуктів дитячого харчування малозабезпеченим сім’ям для дітей першого і 

другого року життя з асортименту 12 дитячих молочних кухонь (у 2012 році було 16), 

які функціонують на базі Хмельницької міської дитячої лікарні та 11 центральних 

районних лікарень (у 2012 році було 14): відсутні у Білогірській, Городоцькій, 

Кам’янець-Подільській, Летичівській, Новоушицькій, Старосинявській, Теофіполь-

ській, Хмельницькій, Шепетівській ЦРЛ, м.Кам’янець-Подільському та м.Нетішині .  

Видатки на дитяче харчування з асортименту дитячих молочних кухонь при 

лікувально – профілактичних закладах області в динаміці склали у 2012 році 651,0 

тис. грн. (з них на закупівлю сухих молочних сумішей 122,6 тис.грн.), 2013 році – 

відповідно 784,1 (110,0) тис. грн., 2014 році – відповідно 916,1 (113,5) тис.грн.. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту 

Завдяки запровадженню даним розпорядженням переліку дитячих молочних 

кухонь та їх роздаточних пунктів на території області, що мають право на реалізацію 

вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких звільняються 

від обкладення податком на додану вартість, вдається забезпечувати безоплатну 

видачу продуктів дитячого харчування малозабезпеченим сім’ям для дітей першого і 

другого року життя та для дітей, які отримують стаціонарне лікування. Зважаючи на 

недостатність бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я, звільнення від 

податку на додану вартість є суттєвим фактором підтримки виробництва дитячого 

харчування на дитячих молочних кухнях при лікувально – профілактичних закладах 

області.  

 

 

 

 

 
Директор Департаменту охорони здоров’я   

облдержадміністрації        Я.М.Цуглевич

                        
 

 

 

 

 

 

 


