
Про порядок подання документів для забезпечення безкоштовним 

харчуванням за рахунок коштів міського бюджету 

 дітей пільгових категорій 

 

Згідно рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року №2898-МР 

«Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти             

м. Суми», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради                       

від 30.08.2018 року «Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2018-2019 навчальному році», рішення Сумської міської 

ради від 21 грудня 2017 року №2897-МР м.Суми «Про затвердження Порядку 

забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського 

бюджету дітей-інвалідів», Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», рішення Сумської міської ради             

від 21 грудня 2018 року № 1557-МР м. Суми «Про затвердження Порядку 

забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського 

бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 

антитерористичної операції або загинули під час проведення 

антитерористичної операції»,  

Для забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням дітей з сімей, 

які мають статус малозабезпеченої шкільного віку до адміністрації 

навчального закладу подаються наступні документи: 

1) заява батьків або інших законних представників: 

2) довідка департаменту соціального захисту населення. 

Для забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням дітей-

інвалідів шкільного віку до адміністрації навчального закладу подаються 

наступні документи: 

1) заява від батьків або інших законних представників, у якій представник 

зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність 

наданої інформації; 

2) копія свідоцтва про народження дитини; 

3) копія посвідчення дитини-інваліда. 

 

 

 



Для забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під 

опікою і виховуються в сім’ях шкільного віку до адміністрації навчального 

закладу подаються наступні документи: 

1) заява від батьків або інших законних представників, у якій представник 

зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність 

наданої інформації; 

2) копія свідоцтва про народження дитини; 

3) копія документа, який засвідчує про надання статусу дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Для забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням дітей 

шкільного віку, батьки, яких безпосередньо беруть, брали участь у 

проведенні антитерористичної операції або загинули під час 

проведення антитерористичної операції до адміністрації навчального 

закладу подаються наступні документи: 

1) заява від батьків або інших законних представників, у якій 

представник зазначає, що попереджений про відповідальність за 

достовірність наданої інформації; 

2) копія свідоцтва про народження дитини; 

3) копія посвідчення учасника бойових дій; 

4) копія документа, який засвідчує факт безпосередньої участі у 

антитерористичній операції одного із батьків, (для учасника АТО) 

або копію документа, який підтверджує право на пільги (для членів 

сім”ї загиблого під час проведення антитерористичної операції). 

 


