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ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є НЕОФІЦІЙНИМ ПЕРЕКЛАДОМ. БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ОФІЦІЙНУ 
УГОРСЬКУ ВЕРСІЮ ЗАЯВКИ НА БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ. 

 

1. додаток до 505/2022. (XII. 9.) постанови уряду 

"1. додаток до 106/2022. (III 12.) постанови уряду 

 
ЗАЯВА 

на отримання безоплатного дитячого харчування у навчальному закладі на 

підставі Урядової постанови 106/2022. (III 12), 3/A. §(2) 

 
 

Я, нижчепідписан.......   ....…......………………………................……….… (ім’я при 

народженні: ......................................……………………………, місце народження, 

дата: ……………………………………………………………………………,ім’я матері: 

................................ проживаю за адресою:…………………………………………………………………................. 

…………………….……………………………………………………………………………………………) як батько/мати/ інший законний 
представник/піклувальник (потрібне підкреслити) згідно з 106/2022. III 12 Урядова постанова 3/A. 

1.1. ім'я дитини …………………… (місце народження, дата: ……………………, ……… … .........… ім’я матері: ), 

1.2. ім'я дитини …………………… (місце народження, дата: ……………………, ……… … …........ ім’я матері: ),* 

1.3. ім'я дитини …………………… (місце народження, дата: ……………………, ……… … …........ ім’я матері: ),* 

прошу надати моїй дитині безоплатне дитяче харчування згідно Урядової постанови 106/2022. (III 12), 

3/A. §(2), оскільки місячний дохід на одну особу в сім’ї дитини (дітей) не перевищує 130% нетто 

обов’язкової мінімальної заробітної плати, тобто суми без податку на доходи фізичних осіб, без 

медичниого страхування та без пенсійних внесків. 

2. Прошу надати наступний вид харчування: 

🞏 виключно гарячий обід або 

🞏 гарячий обід та один перекус 

🞏 гарячий обід та два перекуси 

🞏 У випадку з яслами та міні-яслами: гарячий обід, сніданок та два перекуси. 

3. Прошу забезпечити дієтичне харчування: так/ні (підкреслити обраний варіант!), з огляду на стан 

здоров’я: …………………………………………………………… … 

4. Усвідомлюючи свою кримінальну відповідальність, підтверджую, що наведена інформація відповідає 

дійсності, і водночас надаю згоду на обробку персональної інформації з метою забезпечення 

нормативної знижки на харчування дітей. 

 
Дата: 

 
…………………………………………………  

підпис бенефіціара 

(батько/мати, інший законний 
представник)  

 
* Рядок заповнювати тільки у випадку, якщо один із батьків/інший законний 

представник/піклувальник претендує на нормативну знижку для кількох дітей, які відвідують один 

заклад. Кількість рядків можна збільшити відповідно до кількості дітей. 

 
 

Відомості для заповнення декларації  

Правила обчислення доходів 

1. Ця умова є підставою для отримання нормативної допомоги на дитину лише в розумінні 

§3/A.  Урядової постанови №106/2022. (III. 12.), у випадку, якщо сума 

загального місячного оподатковуваного доходу на одну особу в сім’ї не перевищує 130% законодавчо 

встановленого розміру оподатковуваної мінімальної заробітної плати [у 2022 році це 172 900 

форинтів]. 

2. Коло осіб, які враховуються при поданні декларації: на момент подання заяви членом сім’ї 
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вважаються  особи, які проживають разом в одній квартирі та мають там зареєстроване постійне або 

тимчасове місце проживання, і це є 

2.1. один з батьків, чоловік/дружина або партнер одного з батьків, 
2.2. дитина віком до вісімнадцяти років, дитина віком до двадцяти п'яти років, яка навчається за 

денною формою навчання в державному навчальному закладі або студент денної форми 
навчання у вищому навчальному закладі, а також дитина з хронічним захворюванням або дитина 
з інвалідністю незалежно від віку, за винятком дитини, яка тимчасово влаштована до прийомної 
сімї, а також дитини, переданої до опіки, дітей та підлітків, які влаштовані до сім'ї патронатного 
вихователя та молоді люди, які отримують підтримку після виходу з під опіки,  

2.3. особа, не охоплена підпунктами 2.1. та 2.2., родич, який утримується одним із батьків або 

чоловіком/дружиною відповідно до норм сімейного права Закону V від 2013 року про Цивільний 

кодекс 

3. При поданні декларації, відповідно до Закону про податок на доходи фізичних осіб, беруться до уваги 

наступні доходи: дохід від майна (дохід), як вітчизняного, так і іноземного, у тому числі прибутки, що 

не враховуються як доходи, доходи, що звільняються від оподаткування, та доходи, які відповідно до 

закону про спрощений підприємницький податок та закону про спрощений державний податковий 

внесок підлягать оподаткуванню. Зокрема: 

3.1. дохід від роботи за наймом або інших трудових відносин та лікарняні, 

3.2. доходи від суспільних та індивідуальних підприємств, первинних виробників, інтелектуальної та 

іншої незалежної діяльності, 

3.3. пенсійні виплати, виплати для осіб зі зміненою працездатністю (наприклад, виплати по 

інвалідності, виплати на реабілітацію), пенсійні виплати (наприклад, достроковий вихід на 

пенсію) 

3.4. субсидії, пов’язані з забезпеченням та доглядом за дитиною [зокрема: допомога по догляду за 

дитиною (CSED), допомога по догляду за дитиною (GYED), допомога по догляду за дитиною 

(GYES), допомога на виховання дитини (GYET), сімейна допомога, аліменти, допомона для 

дітей-сиріт], 

3.5. регулярні грошові виплати, що виплачуються муніципалітетом, районним управлінням та 

державним агентством зайнятості (зокрема: допомога по тимчасовій непрацездатності, 

допомога по догляду, допомога по старості, допомога по безробіттю), 

3.6. інші доходи (зокрема: отримані аліменти, стипендії, доходи від цінних паперів, невеликі 

виплати). 

4. Під даними про дохід слід розуміти місячний дохід без урахування податку. 

5. У разі регулярного доходу – сума, отримана за місяць, що передує подачі декларації, а у випадку 

нерегулярного доходу, доходу від підприємницької діяльності чи основного виробництва – 

вираховується середньомісячна сума, отримана протягом останніх дванадцяти місяців  

6. Розмір аліментів, які сплачує член сім'ї, повинен враховуватися як фактор, що знижує доходи. 

7. Виплати, що відповідно до  § 4. стаття 1a III.Закону від 1993 року «Про соціальне управління та 

соціальні виплати» не класифікуються як дохід, не беруться до уваги при вирахуванні пільг, зокрема, 

надзвичайна муніципальна допомога, а також допомога на покриття регулярних витрат, пов'язаних з 

проживанням, медичними витратами та житловими субсидіями, надання житла та житлових субсидій 

особам, які мають заборгованість по оплаті житла, надзвичайна допомога на дитину, регулярна 

допомога на дитину і допомога, пов'язана з виплатами, допомога по вагітності та пологах, пенсійна 

премія, одноразова допомога, тринадцята місячна пенсія, тринадцята місячна допомога та ювілейна 

виплата для людей похилого віку, допомога на транспорт особам з важкими обмеженнями здатності  

пересування, за винятком визначення персонального відшкодування оплати за догляд, персональна 

пенсія для незрячих та допомога по інвалідності, допомога, яку надає приймаюча організація 

волонтеру на основі окремого закону, робота з тимчасовою книжкою, спрощені трудові відносини, а 

також щомісячні винагороди за роботу в рамках правовідносин, встановлених для домашньої праці 

(домогосподарство), гонорару, отриманого за соціальний догляд у рамках домашньої допомоги, 

підтримки споживання енергії серед фізичних осіб на підставі положень про зайнятість із заробітком 

поза податковою системою. 

8. Доходи, які припинилися перед поданням декларації, не враховуються. 

9. Розрахунок розміру місячного доходу на одну особу в сім'ї: загальний дохід сім'ї без урахування 

податку [сукупна сума доходу (згідно з пунктом 3), осіб (згідно з пунктом 2] зменшений сумою 

сплачених аліментів, поділити на кількість осіб, які враховуються при обчисленні доходу [2. пункт]." 

 


