
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2022 року                                                               № 3119-32-VIII 

 

Про внесення змін до Програми 

організації харчування здобувачів освіти в 

комунальних закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 

2020 року № 67-05-VIII 

 

Розглянувши подання депутата міської ради VIII скликання Петрика Ю. Ф.                     

від «23» вересня 2022 року № 1335/02-17, відповідно до пункту 2 частини першої статті 

82, пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої 

статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 

року № 2102-ІХ, від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 

березня 2022 року № 2119-IX, від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 

квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року №341/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 

травня 2022 року № 2263-IX, від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 серпня 

2022 року № 2500-IX, Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 року № 305, міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми організації харчування здобувачів освіти в 

комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 67-05-VIII (далі – Програма), а саме: 
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1.1. у підпункті 2.1. пункту 2. Організація харчування здобувачів освіти в закладах 

загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади розділу IV. 

Основні заходи Програми: 

1.1.1. викласти абзац 7 в такій редакції: 

«– дітей із сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) мешканців Білоцерківської 

міської територіальної громади, які брали участь у проведенні антитерористичної операції 

(операції Об’єднаних сил);»; 

1.1.2. додати абзац 11 такого змісту: 

«– дітей військовослужбовців Збройних Сил України й інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального 

призначення;»; 

1.1.3. додати абзац 12 такого змісту: 

«– дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону Україну «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.2. підпункт 2.2. пункту 2. Організація харчування здобувачів освіти в закладах 

загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади розділу IV. 

Основні заходи Програми виключити. У зв’язку з цим підпункти 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 

вважати відповідно пунктами 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. 

1.3. у підпункті 3.3. пункту 3. Організація харчування в комунальних закладах 

дошкільної освіти Білоцерківської міської територіальної громади розділу IV. Основні 

заходи Програми: 

1.3.1. абзац 6 виключити. У зв’язку з цим абзацами 7, 8, 9, 10, 11, вважати відповідно 

абзацами 6, 7, 8, 9, 10; 

1.3.2. викласти абзац 6 в такій редакції: 

«– дітей (вихованців) спеціальних й інклюзивних груп, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку;»; 

1.3.3. викласти абзац 8 в такій редакції: 

«– дітей із сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) мешканців Білоцерківської 

міської територіальної громади, які брали участь у проведенні антитерористичної операції 

(операції Об’єднаних сил);»; 

1.3.4. додати абзац 11 такого змісту: 

«– дітей військовослужбовців Збройних Сил України й інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального 

призначення;»; 

1.3.5. додати абзац 12 такого змісту: 

«– дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону Україну «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.4. слова по тексту Програми «операції об'єднаних сил» в усіх відмінках, замінити 

на слова «операції Об’єднаних сил» в усіх відмінках; 

1.5. слова по тексту Програми «м. Білої Церкви», замінити на слова «Білоцерківської 

міської територіальної громади»; 

1.6. у розділі ІІ. Загальні положення Програми: 

– слова: «та для здобувачів освіти спортивних класів БЗШ № 18» та слова «дітей у 

закладах дошкільної освіти санаторного типу (групах) для дітей з малими й затухаючими 

формами туберкульозу» виключити; 

– після слів «Білоцерківська міська рада та Виконавчий комітет Білоцерківської 

міської ради відповідно до своїх компетенцій, визначених чинним законодавством 

України, забезпечують організацію безкоштовного харчування» додати слово «зокрема». 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень, 

затверджених рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Білоцерківської міської ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, 

соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав національних меншин, 

міжнародного співробітництва, інформаційної політики. 

 

Міський голова                                      Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


