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Ш ановна пані Олено!

На Bain запит публічної інформації (вх. M QH від 07.10.2020 за №  З ЇЇІ-О  

1200/0-20) щодо умов звільнення від плати за харчування дитини з 

малозабезпеченої с ім 'ї в закладі дошкільної освіти, директорат дошкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти повідомляє.

При звільненні батьків від плати за харчування дітей в державних і 

комунальних закладах дош кільної освіти необхідно керуватися статтею 35 

Закону України «Про дошкільну освіту», постановою КМ У  від 26.08.2002 

Ш  1243 та прийнятим на її виконання Порядком встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дош кільних та інтернатних 

навчальних закладах, який затверджено наказом М іністерства освіти і науки від 

21Л 1.2002 №  667, що зареєстрований у М іністерстві ю стиції 06.12.2002 р. за Ш 

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 дош кільних 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 такої Допомоги,
видана органами прані та соаі'аайййі^дзазав&пи.а
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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 М іністрів 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.
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