
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року             м. Біла Церква                  № 71 

                                       

 

Про надання платної послуги з організації гарячого харчування для учнів з 

вибором однієї страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) у Ліцеї «Перша 

Білоцерківська гімназія» Білоцерківської міської ради Київської області 
 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 24 січня 2023 року № 43, відповідно до підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», частини третьої статті 56 та частини третьої статті 78 Закону 

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

освіту», законів України «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

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

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать 

до державної та комунальної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року № 796 (зі змінами), Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 (зі змінами), 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 (зі змінами), ураховуючи 

лист Ліцею «Перша Білоцерківська гімназія» Білоцерківської міської ради Київської області 

від 13 січня 2023 року № 5, з метою урізноманітнення меню учнів Ліцею «Перша 

Білоцерківська гімназія» Білоцерківської міської ради Київської області та покращення якості 

послуги з харчування здобувачів освіти, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Запровадити з дати прийняття цього рішення платну послугу з організації гарячого 

харчування для учнів з вибором однієї страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) Ліцею 

«Перша Білоцерківська гімназія» Білоцерківської міської ради Київської області (далі – Ліцей-

перша гімназія). 

2. Встановити диференційований розмір батьківської плати з надання платної послуги з 

гарячого харчування для учнів з вибором однієї страви з двох-трьох запропонованих (дабл-

меню) для одного учня Ліцею-перша гімназія в день: 

-обід № 1 – 55,00 грн; 

-обід № 2 – 45,00 грн; 

-обід № 3 – 29,00 грн. 

3. Директору Ліцею-перша гімназія Смутку Б.М. забезпечити харчування учнів 

пільгових категорій відповідно до пунктів 8-9 рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 28 жовтня 2022 року № 710 «Про організацію харчування здобувачів освіти у 

закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади та 
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вартість харчування з 01 січня 2023 року» за рахунок коштів міського бюджету. 

4. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради забезпечити контроль за 

дотриманням Ліцею-перша гімназія вимог чинного законодавства України щодо організації 

харчування. 

5. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2021 року № 

900 «Про надання платної послуги з організації гарячого харчування для учнів з вибором однієї 

страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) у Білоцерківському навчально-виховному 

об’єднанні «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Київської області» визнати таким, що втратило чинність. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова     Геннадій ДИКИЙ 


