
Організація харчування дошкільників 
З 1 січня 2020 року відповідно до статті 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту», Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 року № 667 із змінами «Про твердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних 

закладах»/ керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» встановлено пільги: 

1. Зменшено на 50 відсотків розмір плати для батьків, у сім'ях яких 

троє і більше дітей до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається 

за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах). Нарівні з рідними дітьми 

враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї 

іншого з батьків. 

2. Звільнено від сплати за харчування в дошкільних навчальних 

закладах батьків або осіб, які їх замінюють, дітей таких категорій: 

➢ дітей-інвалідів, які не мають протипоказань для відвідування 

дошкільного навчального закладу; 

➢ дітей учасників антитерористичної операції (АТО) на сході 

України; 

➢ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; 

➢ дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям». 

Зменшення розміру плати або звільнення батьків від плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

запроваджується в місячний термін після подання відповідних 

документів згідно з додатком (додається). 

 

 

 



Перелік документів 

необхідних для встановлення пільг 

при нарахуванні батьківської плати 

 

Для всіх категорій пільговиків: 

➢ заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

➢ копія документа, що посвідчує особу громадянина України (з 

пред'явленням оригіналу); 

➢ копія картки платника податків з Державного реєстру фізичних 

осіб - платників податків; 

➢ копія свідоцтва про народження дитини; 

➢ довідка про склад сім'ї. 

 

Для дітей-інвалідів, які не мають протипоказань для відвідування 

дошкільного навчального закладу: 

➢ довідка про призначення інвалідності, видана органами праці 

та соціального захисту або органами пенсійного забезпечення. 

 

Для дітей учасників антитерористичної операції (АТО) на сході 

України: 

➢ копія документа, що підтверджує родинні стосунки; 

➢ копія документа, що засвідчує участь військовослужбовця в 

зоні АТО (посвідчення учасника АТО, довідка про перебування 

в зоні АТО). 

 

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім'ях: 

➢ копія рішення про встановлення опіки. 

 

Для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону У 

країн «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям»: 

➢ довідка про знаходження на обліку в органах праці та 

соціальною захисту як малозабезпечена сім'я. 



Для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей до 18 років (до 23 років 

- якщо дитина навчається за денною формою навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах): 

➢ копії свідоцтв про народження всіх дітей; 

➢ довідка з навчального закладу на дітей після 18 років, якщо 

дитин навчається за денною формою навчання. 

 

Інші документи, передбачені відповідними нормативно-правовим 

актами. 

 

Харчування дітей проводиться згідно зі спільним наказом МОН 

України та МОЗ України №298/227 від 17.04.2006 та з наказом 

№202/65 від 26.02.2013 "Про затвердження змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. При 

наявності довідки від лікаря здійснюється дієтичне харчування, яке 

передбачає зміну технологій приготування страв (готуються 

тушковані, варені страви). 

  В закладі встановлений 3-х разовий режим харчування, що 

відповідає режиму роботи закладу; наявні меню-вивіски, графіки 

видачі їжі, добові проби. Наказом по дошкільному навчальному 

закладу призначені відповідальні особи за організацію харчування, 

ведеться постійний  контроль за дотриманням правил організації 

харчування з боку медперсоналу та адміністрації. 

 

 

 

 

 

 



Найменування продуктів харчування дошкільників 

М’ясо (яловичина, куряче) Яйце столове 

Риба (хек) Борошно 

Печінка яловича Хліб пшеничний,кондитерські 

вироби 

Вершкове масло Крупи,бобові, макаронні вироби 

Рослинне масло Цукор 

Молоко пастеризоване  Сухофрукти 

Сметана Соки фруктові 

Сир твердий Овочі  

Сир м’який Фрукти по сезону 

Щоденне меню складається на основі двотижневого 

перспективного. Приготування страв здійснюється у відповідності з 

картотекою та сезонним меню, які затверджені 

держпродспоживслужбою, з дотриманням технології приготування. 

Враховується необхідна різноманітність страв.  

Всі продукти харчування, що надходять в заклад, відповідають 

вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що 

засвідчують їх якість. Зберігаються продукти в спеціально 

облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено 

дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, 

температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів 

та термін їх реалізації систематично фіксуються. 

Всі групи забезпечено необхідним посудом, столовими приборами 

(ложки столові, чайні, виделки, ножі), серветками, що сприяє 

формуванню навичок культури харчування у дітей, інвентарем. 

Посуд та кухонний інвентар маркований та використовується за 

призначенням. В достатній кількості мийні засоби, які зберігаються 

та використовуються згідно з санітарно-гігієнічними нормами. 

В дошкільному закладі харчуванням забезпечені діти всіх вікових 

груп. 


