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        За результатами розгляду запиту на отримання публічної інформації 
Степанової Раїси  від 17.03.2021 № С/ЗПІ - 64 щодо  надання безкоштовного 
харчування учнів закладів загальної середньої освіти в межах компетенції 
повідомляємо. 

 Статтею 56 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону              
України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що організація 
харчування дітей у закладах освіти покладається на органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування.  

Відповідно до п.6 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» організація харчування у закладах освіти, які належать 
територіальним громадам або передані їм, є власними (самоврядними) 

повноваженнями сільських, селищних, міських рад. 
Пунктом 3 ст. 56 Закону України «Про освіту» передбачено, що  органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких 
перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним 
гарячим харчуванням: 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 
(групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа 
осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», які навчаються в закладах дошкільної, 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої 
освіти;  

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 
місцевого самоврядування. 

Згідно з  Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантується пільгове 
харчування; частиною десятою статті 7 Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлено, що діти з числа                  
внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка                    
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постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у 
дошкільних, закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних 
закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності,                                      
забезпечуються безкоштовним харчуванням. 

Водночас звертаємо увагу, що з 01.01.2021 набрав чинності Закон України 
«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». 

 Отже, фінансування безкоштовного харчування дітей з 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, гарантії їх соціального захисту» в 
закладах дошкільної освіти та інших закладах освіти, має здійснюватися 
органами місцевого самоврядування, як харчування «осіб інших категорій, 
визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 
самоврядування» відповідно до чинного законодавства. 

Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних 
закладах загальної середньої освіти (далі - Порядок) затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677. Згідно з пунктом 4 
Порядку група подовженого дня створюється за наявності необхідної 
матеріально-технічної бази та умов для організації харчування учнів. 
Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та за 
інші кошти, не заборонені законодавством (пункт 10 Порядку). 

Питання організації харчування врегульоване Порядком 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 (відповідно до пункту 5 Порядку), 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02. 2011 № 116.  

Водночас, відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 19 
Закону України «Про охорону дитинства» органи місцевого самоврядування 
можуть забезпечувати безоплатним харчуванням учнів інших категорій та 
передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів. Заклад 
освіти може звільнити від плати за харчування вихованців груп подовженого 
дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10-у повному обсязі; 15 - на 
половину вартості. Підставою для визначення учнів для звільнення від сплати 
за харчування на 100% або 50% є рішення педагогічної ради. 

Заклад загальної середньої освіти може прийняти рішення про звільнення 
у повному обсязі від плати за харчування не більш як 25 відсотків чисельності 
групи за списком учнів, які проживають у пришкільних інтернатах. 

Харчування інших учнів здійснюється за власні кошти. 
Отже, норми зазначених законодавчих та нормативно-правових актів 

враховують і категорії дітей, які мають право на безкоштовне харчування, а 
органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчуванням дітей 
інших категорій та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. 
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