ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної
середньої освіти»
1. Резюме
Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
вимоги безпеки для здоров'я і життя людини це розроблені на основі медичної
науки критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні
нормативи, правила, норми, регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки
для здоров'я і життя людини), розроблення, обґрунтування, контроль і нагляд за
якими відноситься виключно до медичної професійної компетенції.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
На сьогодні діючі Державні санітарні правила і норми влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу, ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою головного
державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63 не
відповідають сучасним потребам дитини та суспільства, а також Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988.
3. Суть проєкту акта
Проєкт наказу «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти» (далі – проект наказу) розроблено з метою
визначення гігієнічних стандартів для усіх типів закладів загальної середньої
освіти усіх форм власності, виконання яких дозволить створити безпечні умови
для організації освітнього процесу.
4. Вплив на бюджет
Прийняття та реалізація проєкту наказу не потребує додаткових
фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.
5. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу потребує консультацій із заінтересованими сторонами. З
метою отримання зворотного зв'язку проєкт наказу потребує оприлюднення на
офіційному веб-сайті МОЗ України.
Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси закладів загальної
середньої освіти всіх форм власності.
Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси
заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.
Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.
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Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності. Разом з цим потребує погодження з Національною академією
медичних наук України.
6. Прогноз впливу
За предметом правового регулювання реалізація проєкту акта не матиме
впливу на:
розвиток регіонів;
спроможність територіальних громад;
ринок праці та рівень зайнятості населення;
екологію та навколишнє природне середовище.
Проєкт наказу впливає на середовище життєдіяльності людини,
забезпечення інтересів і прав громадян та суб’єктів господарювання, а також на
громадське здоров’я за рахунок створення безпечних умови для організації
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
7. Позиція заінтересованих органів
Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки
України, Міністерством розвитку громад та територій України, Державною
службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,
Державною регуляторною службою України, та потребує проведення
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
8. Ризики та обмеження
У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що
мають ознаки дискримінації.
Проєкт наказу не містить норм, що зачіпають права і свободи,
гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання
висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення
цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт не стосується питань
інформатизації, електронного урядування, формування і використання
національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або
цифрового розвитку.
Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам
господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт наказу та не
поширюється на підтримку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим
відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним
Законом, щодо цього проєкту наказу не потребується.
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9.
Підстава
розроблення проєкту акта
Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України
відповідно до статей 1, 11, 12 та 20 Закону України «Про повну загальну
середню освіту», а також пункту 14 Положення про Міністерство охорони
здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 24 січня 2020 року № 90).

Міністр
охорони здоров’я України
«___» __________ 2020 р.
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