
Додаток 2 

до розпорядження   

міського голови                                                                                                                                             
від 03.05.2019 р. 

№ 340 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

необхідних для забезпечення безкоштовного харчування дітей  у таборах                       

з денним перебуванням 

 

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 
- копія рішення про призначення опіки чи піклування.  

Для дітей з малозабезпечених сімей: 

- копія свідоцтва про народження; 
- довідка органу соціального захисту про одержання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.   

Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві 

або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти 

журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків:  

- копія свідоцтва про народження; 

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 
категорії. 

Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно                            

до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції,                 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях: 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 
категорії. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


Для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:  

- копія свідоцтва про народження; 

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії. 

Для дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи: 
- копія свідоцтва про народження; 

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії. 
Для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 

прийомній сім’ї: 

- копія свідоцтва про народження; 
- довідка про склад сім’ї; 

- копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу 

або прийомної сім’ї. 
Для дітей з багатодітних сімей: 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї або довідка про склад 

сім’ї. 
Для дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, та  

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф: 

- копія свідоцтва про народження; 

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії. 

Для дітей з інвалідністю: 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини з інвалідністю. 

Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку: 

- копія свідоцтва про народження; 

- медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на 

диспансерному обліку. 

Для дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи:  

- копія свідоцтва про народження; 

- копія посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю; 

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини з інвалідністю. 

Для дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що 

перебувають у складних життєвих обставинах: 

- копія свідоцтва про народження; 

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної 
категорії. 



Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних,   

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад: 

 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- довідка про склад сім’ї; 

- довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 
півроку, який не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму на 

кожного члена сім’ї; 

- копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що 
підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця 

олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, 

всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте чи 

командне місце), отримані упродовж останніх 2-х років та завірені печаткою 
навчального закладу. 

Для дітей – відмінників навчання: 

- копія свідоцтва про народження дитини; 
- довідка про склад сім’ї; 

- довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 

півроку, який не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму на 

кожного члена сім’ї; 
- копії табелів та похвальних листів за останні два роки, завірені 

печаткою навчального закладу. 

Для дітей – лідерів дитячих громадських організацій (шкільного 

самоврядування): 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- довідка про склад сім’ї; 

- довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 
півроку, який не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму на 

кожного члена сім’ї; 

- клопотання громадської організації (ради навчального закладу).  
Для дитячих творчих колективів та спортивних команд: 

- список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений 

керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна 

команда; 
- копія свідоцтва про народження дитини; 

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що 

підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця 

турніру, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади тощо міжнародного, 
всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1-3 командне місце), 

отримані упродовж останніх 2-х років та завірені печаткою навчального 

закладу. 
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