
Забезпечення безоплатного харчування в закладах загальної середньої освіти 
здійснюється на виконання рішень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради 
Запорізької області від 14.08.2018 № 176 «Про організацію харчування учнів окремих 
категорій 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти міста та втрату чинності 
рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 
23.06.2016 №109» та від 13.09.2018 № 197/2 «Про внесення доповнень до рішення 
виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 14.08.2018 
№ 176», відповідно до наказів управління освіти Мелітопольської міської ради 
Запорізької області від 20.08.2018 № 449 «Про організацію харчування учнів окремих 
категорій 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти міста та втрату чинності 
наказу управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області від 
22.09.2017 № 633» та від 14.09.2018 № 560 «Про внесення доповнень до наказу 
управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області від 20.08.2018 
№ 449», за наявності переліку документів: 

ЗАЯВА ВІД БАТЬКІВ (ОПІКУНІВ); 
ДОКУМЕНТИ або їх КОПІЇ ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ:  

 

Категорії, визначені державними нормативно-правовими актами: 
1) учні, яким гарантується пільгове харчування згідно із Законом України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» – за наявності заяви від батьків або осіб, що їх 
замінюють та посвідчення (згідно з Порядком видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям 
громадян, затвердженим Постановою КМУ від 11.07.2018 № 551); 

2) учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – за 
наявності заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, та довідки про взяття на 
облік одержувачів державної соціальної допомоги та призначення допомоги з 
актуальними термінами її дії; 

3) учні з числа дітей-сиріт – за наявності заяви від опікунів та документу, 
що підтверджує юридичний статус дитини-сироти: інформаційна картка 
підтвердження статусу дитини-сироти; свідоцтво про смерть обох батьків; якщо 
дитину виховував один з батьків, то свідоцтво про смерть матері/батька; 

учні з числа дітей, позбавлених батьківського піклування – за наявності 
заяви від опікунів та документу, що підтверджує юридичний статус дитини, 
позбавленої батьківського піклування: рішення суду про позбавлення 
батьківських прав; рішення суду про відібрання дитини від батьків не 
позбавляючи їх батьківських прав; рішення суду про визнання одного чи обох 
батьків безвісно відсутніми; рішення суду про оголошення фізичної особи (батько 
чи матері) померлою та свідоцтво про смерть; рішення суду про визнання 
фізичної особи (батька чи матері) недієздатною; вирок суду про те, що батьки 
відбувають покарання у місцях позбавлення волі; постанова слідчого, 
санкціонована судом (до 2001 року – прокурором) про перебування під вартою на 
час слідства; документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд 
на роботу за кордон, навчання, тощо); ухвала суду про оголошення в розшук; 
рішення опікунської ради, рішення суду або рішення виконавчого комітету у 
випадках, передбачених Цивільним кодексом України; 

4) учні з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються 
в спеціальних і інклюзивних класах – за наявності заяви від батьків або осіб, що 
їх замінюють, та висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 



Категорії, визначені органами місцевого самоврядування: 
1) учні 5-9 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – за 
наявності заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, та довідки про взяття на 
облік одержувачів державної соціальної допомоги та призначення допомоги з 
актуальними термінами її дії; 

2) учні з числа дітей з інвалідністю – за наявності заяви від батьків або 
осіб, що їх замінюють, та посвідчення особи з інвалідністю з актуальними 
термінами його дії; 

3) учні з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, 
військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків – за 
наявності заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, та документу, що 
підтверджує вказаний факт; 

4) учні з числа дітей-переселенців з тимчасово окупованої території 
України і зони дії операції об’єднаних сил (далі – ООС) – за наявності заяви від 
батьків або осіб, що їх замінюють, та довідки про взяття на облік внутрішньо-
переміщеної особи; 

5) учні з числа дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь у 
бойових діях під час проведення ООС – за наявності заяви від батьків або осіб, 
що їх замінюють, довідки про проходження військової служби з військової 
частини (Ф-5) та довідки про безпосередню участь у бойових діях із зазначенням 
термінів участі з військової частини (мають подавати щомісячно); 

6) учні з числа дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена 
сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня встановленого 
прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на квартал – за наявності 
заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, та довідки управління соціального 
захисту населення (довідка на дитину); 

7) учні з числа дітей, родини яких опинились в складних життєвих 
обставинах, за рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти – 
за наявності заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, та відповідних 
документів, що підтверджують вказаний у заяві факт, у тому числі акт 
обстеження умов проживання та рішення педагогічної ради освітнього закладу; 

8) учні 1-4 класів з числа дітей з багатодітних сімей, за умови, якщо 
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
– за наявності заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, та довідки про 
призначення податкової соціальної пільги з актуальними термінами її дії з місця 
роботи або управління соціального захисту населення (до доходу, який 
прирівнюється до заробітної плати); 

9) учні 1-4 класів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій 
під час проведення операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) – за 
наявності заяви від батьків або осіб, що їх замінюють, копії посвідчення 
учасника бойових дій та довідки, наказу або витягу з наказу про 
безпосередню участь у бойових діях із зазначенням термінів участі; 

10) діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не мають посвідчень 
учасників бойових дій, та мешкають у м. Мелітополі – за наявності заяви від 
батьків або осіб, що їх замінюють, копію посвідчення особи з інвалідністю з 
актуальними термінами його дії або рішення суду про визнання особи з 
інвалідністю внаслідок війни. 


