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Міністерство охорони здоровя України розглянуло Ваш запит на 

публічну інформацію від 19 веречня 2021 року стосовно безкоштовного 

харчування дітей внутрішньо переміщених осіб та повідомляє. 

Відповідно до Закону України від 16 січня 2020 року 

№ 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» діти з числа 

внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та навчаються у 

загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до власник (самоврядних повноважень) виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належить організація матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення закладів освіти, які належать територіальним 

громадам або передані їм.  

Згідно зі статтею 89 Бюджетного кодексу України видатки на дошкільну 

освіту здійснюється з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних 

громад. 

Статтею 56 Закону України «Про освіту» визначено, 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», які навчаються в закладах дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти; 
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осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування. 

Частиною  5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено, 

що пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Питання організації харчування врегульоване Порядком надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах регулюється постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів».  

Отже, фінансування безкоштовного харчування дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфлікті, 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. 
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