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Встановлення плати за харчування дітей у дошкільних закладах 

та звільнення від неї 

На ваші запитання відповідає Ірина МІНЯЙЛО, 

головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного 

забезпечення 

департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки 

України  

Хто визначає розмір плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, а також звільняє від цієї плати?  

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 24.12.2015 № 911-VIII було внесено зміни, зокрема до 

статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 

№ 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту), частину п’яту якої 

викладено в новій редакції.  

Згідно з цими змінами з 01.01.2016 батьки або особи, які їх замінюють, 

вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному 

дошкільних навчальних закладах в розмірах, визначених 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.  

Слід зауважити, що єдиного для всієї країни відсотка плати 

за харчування дітей не встановлено. Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243 та 

пунктом 2.2. Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 



навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2002 № 667 визначено, що розмір плати за 

поданням дошкільного навчального закладу встановлюють місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або 

підприємства, організації та установи, які перебувають в 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.  

Відтепер від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах звільняються не лише 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 (на 2016 рік — 461 грн.), а також батьки дітей 

та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують соціальну 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ. 

Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, 

видана органами праці та соціального захисту.  

Також від плати за харчування з 01.01.2016 звільняються батьки дітей 

з інвалідністю (або особи, які їх замінюють) незалежно від типу 

дошкільного закладу, який відвідує дитина.    

 

Батьки не подали вчасно документи: звільняти від плати 

за харчування чи ні 

На ваші запитання відповідає Ірина МІНЯЙЛО, 

головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного 

забезпечення департаменту економіки та фінансування Міністерства 

освіти і науки України  



Щопівроку батьки дітей з малозабезпечених сімей мають надавати 

до дошкільного закладу довідку про свій статус, аби звільнятися від 

плати за харчування. Утім дуже часто батьки невчасно поновлюють 

довідки й приносять нові через декілька місяців після необхідного 

терміну. За цей період виникає заборгованість. Батьки її оплачувати 

відмовляються, стверджуючи, що адміністрація має зробити 

перерахунок. Чи має право адміністрація вимагати від батьків оплату 

за харчування за період без довідки?  

 

При звільненні батьків від плати за харчування дітей в державних 

і комунальних дошкільних навчальних закладах слід керуватися 

статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 

№ 2628-ІІІ, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» 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, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 (далі —
Порядок).  

Пунктом 2.5 Порядку визначено, що звільнення батьків від плати 

за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах проводять 

щорічно, можуть переглядати протягом року не більше одного разу 

і запроваджують у місячний термін після подання відповідних 

документів.  

Отже, звільнення від плати за харчування здійснюють лише після 

подання батьками необхідних документів (у цьому випадку — довідок 

управління соціального захисту про одержання допомоги відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III). Можливість 

звільнення від плати «заднім числом» чинними нормативними 

документами не передбачена.  

Водночас Порядком визначено, що місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування або підприємства, організації, яким 

підпорядковано дошкільний заклад, можуть установлювати додаткові 



пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах за рахунок коштів відповідних місцевих 

бюджетів, підприємств, організацій, установ.  

  

Дитина з порушеннями зору: чи звільняти батьків від плати 

за харчування 

На ваші запитання відповідає Ірина МІНЯЙЛО, 

головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного 

забезпечення департаменту економіки та фінансування Міністерства 

освіти і науки України  

Чи мають право на звільнення від плати за харчування в дошкільному 

навчальному закладі батьки дитини, яка має порушення зору?  

 

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 

№ 1243 визначено, що плата за харчування дітей не справляється 

у санаторних дошкільних закладах (групах) — для дітей з малими 

і затухаючими формами туберкульозу; спеціальних дошкільних 

закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або 

розумового розвитку, та дітей з інвалідністю.  

Згідно з пунктом 15 Порядку комплектування дошкільних навчальних 

закладів компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 

27.03.2006 № 240/165, спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи) 

комплектуються для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, зокрема з порушеннями зору (сліпих, 

зі зниженим зором).  

Отже, якщо дитина відвідує спеціальний дошкільний навчальний 

заклад або спеціальну групу дошкільного навчального закладу 

комбінованого типу, то її батьки звільняються від плати 

за харчування.  



Водночас слід зауважити, що з набранням чинності Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

24.12.2015 № 911-VIII з 01.01.2016 від плати за харчування 

звільняються батьки дітей з інвалідністю. Тобто таку пільгу надають 

незалежно від типу дошкільного навчального закладу, який відвідує 

дитина з інвалідністю (навіть якщо її прийнято до групи загального 

розвитку, якщо інших немає в населеному пункті).  

 

Чи потрібно списувати зіпсовані овочі 

 

На ваші запитання відповідає Світлана НЕРЯНОВА, головний 

спеціаліст відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої 

та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України  

Овочі, що були заготовлені для харчування дітей у зимово-весняний 

період, почали псуватися. Бухгалтерія не дозволяє списувати зіпсовані 

овочі. Які нормативні документи регламентують питання списання 

зіпсованих овочів?  

 

Відповідно до пункту 4.17 Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 

17.04.2006 № 298/227 (далі — Інструкція з організації харчування), 

стан овочів при зберіганні необхідно контролювати один-два рази на 

тиждень, при цьому зіпсовані овочі слід негайно видаляти.  

Згідно з пунктом 4.22 Інструкції з організації харчування у разі 

псування продуктів у коморі або на складі дошкільного навчального 

закладу комісія з бракеражу складає акт. В акті необхідно зазначати:  

 час його складання, назву закладу, прізвища і посади осіб, які 

брали участь у вибраковуванні недоброякісних продуктів 

харчування;  

 реквізити постачальника, вид, номер і дату супровідних 

документів, разом з якими надійшли продукти харчування;  



 інші дані, що необхідні для більш докладної характеристики 

продуктів; 

 причини псування продуктів. 

Враховуючи зазначене, зіпсовані продукти, зокрема овочі, обов’язково 

підлягають списанню.  

 


