
М ІН ІС Т Е Р С Т В О  О С В ІТ И  І Н А У К И  У К Р А ЇН И
Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua

Департамент освіти і науки 
виконкому Криворізької міської 
ради
площа Молодіжна, 1 
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101 

Світлана
foi+гeguest-75993-lb4215ca@dostup.pravda.com.ua

Шановні колеги!

Директорат дошкільної, позашкільної та Інклюзивної освіти відповідно до 
частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
надсилає за належністю для розгляду та надання відповіді на запит пані Світлани 
(вх. МОН від 24.09.2020 № ЗШ-С-1156/0-20) щодо фінансування закладу
дошкільної освіти № ЗОЇ м. Кривий Ріг.

Додатково повідомляємо, що відповідно до частини третьої статті ЗО 
Закону України «Про освіту» заклади освіти, що отримують публічні кошти, та 
їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і 
фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, 
інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна 
допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Додаток: на 1 арк. на першу адресу.

Віктор САЛЬКОВ

Нерянова С. І. 
481-32-00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
№6/1196-20 від 01.10.2020
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М ІН ІС Т Е Р С Т В О  О С ВІТИ  І НАУКИ УКРАЇН И
Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел. (044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua

Олександра
foi+reguest-76269-ad5 ccll9@dostup.pravda.com.ua 

Шановна пані Олександро!

На Ваш запит публічної інформації (вх. МОН від 30.09.2020 за № ЗПІ-О- 
1174/0-20) щодо умов звільнення від плати за харчування дитини в закладі 
дошкільної освіти, директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
повідомляє.

При звільненні батьків від плати за харчування дітей в державних і 
комунальних закладах дошкільної освіти необхідно керуватися статтею 35 
Закону України «Про дошкільну освіту», постановою КМУ від 26.08.2002 
№ 1243 та прийнятим на її виконання Порядком встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 
21.11.2002 № 667, що зареєстрований у Міністерстві юстиції 06.12.2002 р. за № 
953/7241(далі - Порядок).

Пунктами 2.2, 2.4 Порядку встановлено, що розмір плати за поданням 
дошкільного навчального закладу встановлюють місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації та 
установи, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і 
мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади, один раз на 
рік з урахуванням матеріального стану сім'ї та режиму роботи закладу.
Вони можуть установлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за 
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів 
відповідних місцевих бюджетів, підприємств, організацій, установ.

Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України «Про 
дошкільну освіту» ( 2628-14 ) звільняються батьки або особи, які їх замінюють, 
у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого 
мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет 
України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у 
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, а також батьки 
дітей та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям». Підставою для звшьйшцягСтДШЩ&а даоирризначення такої допомоги, 
видана органами праці та
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Згідно з пунктом 2.10. Порядку з осіб, які не подали необхідних 
документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата 
справляється в розмірі, визначеному місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування або підприємствами, організаціями та 
установами, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і 
мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади.

Пунктом 20 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 
«Про Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям» визначено, що така допомога призначається на шість 
місяців. Відповідно, довідку про призначення допомоги малозабезпеченим 
сім’ям треба поновлювати щопівроку.

В. о. генерального директора Віктор САЛЬКОВ

Нерянова С. І. 
481-32-00


