
                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    рішенням Софіївської селищної ради 

                   від 15.12.2021№ 1297-17/VIII 
 
 

ПОРЯДОК 
надання пільг по оплаті за харчування дітей  
у закладах освіти Софіївської селищної ради  

 

1. Порядок надання пільг по оплаті за харчування дітей у закладах 
освіти Софіївської селищної ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 
охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 
України», Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116, 
постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію 
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності 
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24 березня 2021 р. № 
305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 
освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667. 

2. Порядок регулює механізм надання пільг по оплаті за харчування 
дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти шляхом звільнення 
від плати або зменшення її розміру за рахунок бюджетних коштів. 

3. Від сплати за харчування у закладах дошкільної освіти у розмірі 
100% звільняються батьки, або особи, які їх замінюють:  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують спеціальні та 

інклюзивні групи; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з 
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у 
зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття 
постанови про відселення, відповідно до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 



- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»; 

- дітей з інвалідністю; 
- дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 
про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 
плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах; 

- дітей учасників бойових дій (АТО, ООС) та дітей, один з батьків яких 
є учасником ООС на час перебування в зоні ООС. 

4. Зменшується на 50% розмір батьківської плати в закладах 
дошкільної освіти за харчування дітей, із сімей, у яких троє і більше дітей. 

5.  Від сплати за харчування у закладах загальної середньої освіти у 
розмірі 100% звільняються батьки, або особи, які їх замінюють:  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних класах; 
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
- дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з 

інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у 
зоні безумовного (обов’язкового) відселення, відповідно до Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 
- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів; 
- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус  

ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»; 
- дітей учасників бойових дій (АТО, ООС) та дітей, один з батьків яких 

є учасником ООС на час перебування в зоні ООС; 

6. Для підтвердження вищевказаних прав на отримання пільг 
надаються наступні документи: 

Категорія пільговиків Підтверджуючі документи 

Діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського 
піклування 

- заява особи, яка замінює батьків;  

- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї з місця проживання; 
- копія розпорядження про надання відповідного 
статусу; 
- копії документів на призначення опікуна 
дитині. 



Діти з особливими 
освітніми потребами, які 
навчаються у спеціальних 
та інклюзивних класах 
(групах) 

 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює);  
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї;  
- копії документів, що підтверджують статус 
дитини з особливими освітніми потребами. 

Діти із сімей, які 
отримують допомогу 
відповідно до Закону 
України «Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї; 
- довідка про призначення допомоги відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Діти, евакуйовані із зони 
відчуження, діти, які є 
особами з інвалідністю 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, і тих, що 
проживали у зоні 
безумовного 
(обов’язкового) 

відселення, відповідно до 
Закону України «Про 
статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія посвідчення дитини, яка потерпіла від 

Чорнобильської катастрофи. 
 

Діти, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія посвідчення дитини, яка потерпіла від 

Чорнобильської катастрофи. 

Діти із числа внутрішньо 
переміщених осіб 

 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи. 

Діти, які мають статус 
дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія документа, що підтверджує статус 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів 

 



Діти з числа осіб, 
визначених у статті 10 
Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантій їх соціального 
захисту» 

-заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія про свідоцтво про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї з місця проживання; 
- копія документа, що підтверджує статус 

дитини, яка є членом сім’ї загиблого. 

Діти з інвалідністю у 
закладах дошкільної 
освіти 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює);  
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї;  
- копії документів, що підтверджують статус 
дитини-інваліда. 

Діти із сімей, у яких 
сукупний дохід на 
кожного члена сім’ї за 
попередній квартал не 
перевищував рівня 
забезпечення 
прожиткового мінімуму 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї; 
- довідка про сукупний дохід кожного члена 
сім’ї за попередній квартал, видана за місцем 
отримання доходів. 

 

Діти учасників бойових 
дій (АТО, ООС) та діти, 
один з батьків яких є 
учасником ООС на час 
перебування в зоні ООС 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- оригінал довідки про склад сім’ї з місця 
проживання; 
- копія документа, який засвідчує, що в сім’ї 
дитини є батьки учасники бойових дій (копія 
посвідчення учасника бойових дій (АТО, ООС), 
або довідка про участь в ООС. 

Діти в закладах 
дошкільної освіти із сімей, 
у яких троє і більше дітей 

 

 

- заява одного з батьків (або особи, що їх 
замінює); 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї з місця проживання; 
-копія посвідчення про надання статусу 
багатодітної сім’ї. 

 

7. Документи, які дають право для застосування пільгових умов оплати 
за харчування дітей у закладах освіти, батьки (або особи, які їх замінюють) 
надають адміністрації закладу освіти при зарахуванні дитини до закладу, у 
подальшому – щорічно та у разі виникнення потреби. 

Батьки (або особи, що їх замінюють) дітей із сімей, у яких сукупний 
дохід на кожного члена сім’ї попередній квартал не перевищував рівня 
забезпечення прожиткового мінімуму, подають відповідні документи при 
зарахуванні дитини до закладу дошкільної освіти, у подальшому щорічно та 
у разі виникнення потреби, і щоквартально довідку про сукупний дохід за 
попередній квартал. 



8. Адміністрація закладу освіти, керуючись чинним законодавством, 
розглядає, аналізує, перевіряє подані документи. 

9. Адміністрація закладу дошкільної освіти надає подані документи до 
Відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради для 
нарахування оплати за харчування дітей.  

10. Адміністрація закладу загальної середньої освіти, керуючись 
чинним законодавством, використовує подані документи для визначення 
наявності права на застосування пільгових умов оплати за харчування дітей. 

Інформація про кількість дітей пільгових категорій надається до 
Відділу освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

11. Звільнення батьків або осіб, які їх замінюють, від плати, або 
зменшення розміру плати за харчування дітей, у закладах освіти проводиться 
щорічно і може переглядатися протягом року. 

12. Рішення про звільнення від плати на поточний рік не може бути 
підставою для списання заборгованості за харчування дітей, яка склалася 
раніше. 

13. З осіб, які не подали необхідних документів щодо пільгових умов 
оплати за харчування дітей у закладі освіти, оплата справляється в розмірах, 
визначених рішенням Софіївської селищної ради. 

14. Облік дітей, яким надаються пільги по оплаті за харчування, 
ведеться фінансово-економічною службою відділу освіти виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

 

           

           Селищний голова                                      Петро СЕГЕДІЙ 


