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Щ одо безоплатного харчування

За результатам и розгляду запиту на отрим ання публічної інф орм ації 

від 09.03.2021 №  ЗГП -С-420/0-21 щ одо безоплатного харчування учнів  закладів 

загальн о ї середньої освіти у  групах подовж еного дня в м еж ах ком петенції 

повідом ляємо.

Статтею  56 Закону У країни «П ро освіту», статтею  20 Закону У країни «П ро 

повну загальну середню  освіту» встановлено, щ о організація харчування дітей  у 

закладах  освіти покладається на органи виконавчої влади та  органи м ісцевого 

самоврядування.

В ідповідно до статті 32 Закону У країни  «П ро м ісцеве сам оврядування в 

У країн і»  організація харчування у  закладах  освіти, які належать територіальним  

гром адам  або передані їм, в ідноситься до власних (сам оврядних) повноваж ень 

орган ів м ісцевого самоврядування.

В ідповідно до пункту 5 П орядку  надання послуг з харчування д ітей  у 

дош кільних, учнів у загальноосвітн іх  та  проф есійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких  звільняю ться від обкладення податком  на 

додану вартість, затвердж еного постановою  К абінету М ін істрів  У країни 

від  02.02.2011 №  116, у  закладах загальн ої середньої освіти денної форми 

навчання за рахунок бю дж етних кош тів  зд ійсню ється харчування учнів:

яким  згідно із Законом  У країни «П ро статус і соц іальний захист гром адян, 

які постраж дали внаслідок Ч орноби льсько ї катастроф и» гарантується п ільгове 

харчування;

1-4  класів із сімей, які отрим ую ть допом огу відповідно до Закону У країни  

«П ро держ авну соціальну допом огу м алозабезпеченим  сім 'ям»;

з числа дітей-сиріт  та д ітей , позбавлених батьківського п іклування;

з числа дітей  з особливим и освітн ім и потребами, які навчаю ться в 

спец іальних і інклю зивних класах.
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Ч астиною  десятою  статті 7 Закону У країни «П ро забезпечення прав і 

свобод внутріш ньо перем іщ ених осіб» встановлено, що діти  з числа внутріш ньо 

перем іщ ених осіб чи діти , які м аю ть статус дитини, яка постраж дала внаслідок 

воєнних дій  і збройних конф ліктів, які навчаю ться у  дош кільних, закладах 

загальн о ї середньої освіти, проф есійно-техн ічних закладах незалеж но від 

п ідпорядкування, типів і ф орм и власності, забезпечую ться безкош товним  

харчуванням .

Водночас, відповідно до статті 56 Закону У країни «П ро освіту», статті 19 

Закону У країни «П ро охорону дитинства» органи м ісцевого сам оврядування 

м ож уть забезпечувати безоплатним  харчуванням  учнів інш их категорій  та 

передбачати  на зазначену мету відповідні видатки з м ісцевих бю джетів.

Заклад освіти може звільнити  від  плати за харчування вихованців груп 

подовж еного дня (у відсотках чисельності групи за  списком): 1 0 - у  повном у 

обсязі; 15 -  на половину вартості. П ідставою  для визначення учнів  для 

звільнення від  сплати за  харчування на 100% або 50%  є р іш ення педагогічної 

ради.
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