
 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 03 вересня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 528 

 

Про встановлення плати за харчування учня у 

Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 18 Білоцерківської міської ради Київської області 

 

Розглянувши подання Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 

02 вересня 2020 року № 672, відповідно до підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», 

частини 7 статті 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Законів України 

«Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 

червня 2005 року №242/329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 

року №661/10941, ураховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 10 червня 2019 року № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і 

загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви», з метою забезпечення 

повноцінним харчуванням учнів Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 

Білоцерківської міської ради Київської області (далі – БЗШ № 18), виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Відповідно до особливих матеріально-технічних умов приміщення БЗШ № 18, котрі 

зумовлюють організацію харчування в закладі шляхом закупівлі кейтерингових послуг, які 

включають у себе вартість безпосередньо готової страви, вартість індивідуального 

одноразового посуду, вартість транспортування готових страв тощо, встановити плату за 

харчування одного учня БЗШ № 18 – 35 гривень на день. 

 

2. Внести зміни до пункту 6 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 червня 2019 року № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах 

дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви», шляхом 

викладення його у такій редакції: 

«6. Встановити вартість харчування одного учня в закладах загальної середньої освіти 

(за виключенням БЗШ № 18) денної форми навчання – 18,50 гривень на день». 

 

3. Внести зміни до пункту 8 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 червня 2019 року № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах 

дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви», шляхом 

викладення його у такій редакції: 

 «8. Встановити вартість харчування одного учня спортивних класів БЗШ № 18 

(тренувальна база – Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька 

спортивна школа №1) та вихованця групи подовженого дня БЗШ № 18 – 35 гривень на день 



2 

 

(з розрахунку: 50% – кошти місцевого бюджету, 50% – за рахунок коштів батьків або осіб, 

які їх замінюють)». 

 

4. Директору БЗШ № 18 забезпечити харчування учнів пільгових категорій БЗШ № 18 

відповідно до пункту 7 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 

червня 2019 року № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і 

загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви». 

 

5. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування вищезазначених заходів у межах виділених асигнувань на відповідний 

бюджетний рік. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


