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ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ
Наші читачі цікавляться, як установлюється плата за харчування дітей у дошкільному 
навчальному закладі, хто з батьків має пільги з оплати, яка сума вноситься, якщо дитина 
не відвідувала заклад, та які документи подаються у разі звільнення від плати. На всі 
ці запитання ви знайдете відповіді у сьогоднішній консультації. 

виконання конкретних виробничих показників, затверджених для кожного структурного підрозділу Положенням  •
про преміювання, яке є додатком до колдоговору закладу.

Нагадаємо також, що граничними розмірами премії не обмежуються.

Тривалість робочого часу

Для молодших медсестер затверджено такі норми робочого часу:

40 годин на тиждень –  • при роботі в закладах з нормальними умовами праці (Наказ № 319);

36 годин на тиждень •  та інша скорочена тривалість робочого тижня – тим, хто працює в шкідливих умовах 
праці (розд. 32 Постанови № 163). Така тривалість установлюється колдоговором за результатами атестації 
робочих місць, яка проводиться згідно з Порядком проведення атестації від 01.08.92 р. № 442.

Перелік документів

1. Закон № 107 – Закон України від  28.12.07 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України».

2. Постанова № 163 – постанова КМУ від 21.02.01 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад 
із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».

3. Наказ № 319 – наказ МОЗ України від 25.05.06 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів 
та установ охорони здоров’я».

4. Наказ № 375 – наказ Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.05 р. 
№ 375 «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних 
класифікаторів».

5. Наказ № 630 – наказ МОЗ України від 16.12.04 р. № 630 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. 
№ 33».

6. Лист № 581 – лист МОЗ України від 27.03.07 р. № 10.01.07/581 «Про надання роз’яснень».

7. Лист № 1574 – лист МОЗ України від 04.09.06 р. № 10.03.67/1574 «Про скасування листа МОЗ України від 25.05.06 р. 
№ 10.03.67/901 та врегулювання правових норм з оплати праці медичних та педагогічних працівників».

8. Лист № 1588 – лист МОЗ України від 26.11.03 р. № 10.03.67/1588 «Про перейменування посад нянь на посади молодших 
медсестер з догляду за хворими».

9. Лист № 4088 – лист Мінпраці України від 04.12.96 р. № 06/1-4088 «Про деякі питання, пов’язані з визначенням пільгових 
пенсій».

Установлення плати

Питання, пов’язані із внесенням батьками плати 
за харчування у дошкільних навчальних закладах, 
регламентуються ст. 35 Закону № 2628, Постановою 
№ 1243 та Порядком № 667.

Розмір плати за поданням ДНЗ установлюється місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого само-

врядування або підприємствами та організаціями, яким 
підпорядкований дошкільний заклад. Визначається плата 
раз на рік з урахуванням матеріального становища сім’ї 
та режиму роботи закладу.

Згідно із Законом № 2628 батьки вносять плату не за 
утримання дітей у закладі, а за їх харчування в розмірі, 
що не перевищує 50 % (у міській місцевості) та 30 % 
(у сільській) від вартості харчування на день.
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Звільнення від плати

Право на звільнення від плати за харчування дошкільнят 
у державних і комунальних ДНЗ мають батьки або осо-
би, що їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на 
кожного члена за попередній квартал з урахуванням 
індексу зростання цін не перевищував рівня забез-
печення прожиткового (гарантованого) мінімуму.

Такий мінімум визначається щороку Законом про Держ-
бюджет України. На 2008 рік ст. 50 Закону № 107 цей 
показник установлений у розмірі 202,76 грн., тобто 
173 грн. х 17,2 % (для порівняння: у 2007 році – 173 грн.). 
Це означає, що в сім’ях, де сукупний дохід на кожного чле-
на сім’ї за попередній квартал не перевищує 202,76 грн. 
у розрахунку на місяць, батьки звільняються від плати 
за харчування дітей у ДНЗ. 

Отже, як випливає із вищесказаного, за попередній 
квартал дохід на одного члена сім’ї не повинен пере-
вищувати 608,28 грн. (202,76 грн. х 3 міс.). До того ж 
зазначена сума обчислюється з урахуванням індексу 
зростання цін (Постанова № 1243).

Приклад

Дохід родини з чотирьох осіб (батьки та двоє дітей) 
за попередній квартал, тобто IV квартал 2007 року, 
дорівнював 2 230 грн. З урахуванням індексації 
цей показник становив 2 394,40 грн. [(2 230 грн. х 
х 102,9 % (жовтень) х 102,2 % (листопад) х 102,1 % 
(грудень)]. 

Таким чином, на одного члена сім’ї припадає 598,60 грн.
(2 394,40 грн. : 4 чол.). Оскільки зазначена сума менша
608,28 грн., то ці батьки мають право не платити за 
харчування дітей у дошкільному закладі.

Для звільнення від плати за харчування у ДНЗ або 
зменшення її розміру батьки подають такі документи 
(п. 2.5 Порядку № 667):

 довідку про сукупний дохід кожного члена сім’ї за  •
попередній квартал, видану за місцем отримання 
доходів;

 довідку про склад сім’ї, видану житлово-кому- •
нальними організаціями або сільськими (селищ-
ними) радами.

Таке звільнення проводиться щорічно і протягом року 
може переглядатися (але не частіше одного разу). 
Запроваджується воно у місячний строк після по-
дання відповідних документів.

Звертаємо увагу: у разі неподання необхідних 
документів плата  за харчування дитини у ДНЗ 
справляється на загальних підставах.

Розрахунок плати

Розглянемо на умовному прикладі, як визначається 
розмір такої плати. 

Приклад

Плата за харчування дітей у ДНЗ з п’ятиденним 
режимом роботи місцевими органами виконавчої 
влади установлена в розмірі 7,00 грн. за один 
день. Якщо дитина відвідує заклад, розташова-
ний у міській місцевості, вона дорівнюватиме 
3,50 грн. У лютому – 21 робочий день (Лист 
№ 6884). Дитина не відвідувала заклад у цьому 
місяці 14 днів. 

Отже, за лютий батьки мають заплатити за харчу-
вання:

3,50 грн. х (21 дн. – 14 дн.) = 24,50 грн.

Харчування дітей у зазначених закладах оплачується 
лише за дні відвідування. За дні, коли дитина була 
відсутня (у разі хвороби, карантину, санаторного 
лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, 
у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з 
батьків не справляється.

Додаткові пільги з оплати

Зауважимо, що до визначеної батьківської плати за 
харчування дітей у ДНЗ можуть бути застосовані 
додаткові пільги, які надаються за рахунок коштів 
в ідповідних місцевих бюджетів,  п ідприємств, 
організацій та установ. 

Так, розмір плати для батьків (одного з батьків), які 
мають трьох і більше дітей (згідно із Законом № 2628 
це багатодітна сім’я), зменшується на 50 %.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, гарантоване право на безкоштовне 
відвідування ДНЗ. Таким чином, особи (опікуни), 
які оформили опіку над такими неповнолітніми 
дітьми, плату за харчування не вносять (ст. 33 Закону 
№ 2628).

Перелік документів

1. Закон № 107 – Закон України від 28.12.07 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України».

2. Закон № 2628 – Закон України від 11.07.01 р. № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту».

3. Постанова № 1243 – постанова КМУ від 26.08.02 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 
навчальних закладів».

4. Порядок № 667 – Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних 
та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом МОН України від 21.11.02 р. № 667.


