
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 жовтня 2022 року             м. Біла Церква                            № 710 

 

Про організацію харчування здобувачів освіти у закладах освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади та вартість харчування з 01 січня 2023 року 
 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 12 жовтня 2022 року № 472, 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 Закону України «Про 

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

35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини четвертої статті 2 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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», 

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 №2 59/2022 «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, 

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), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Встановити вартість харчування одного вихованця в закладах і структурних 

підрозділах дошкільної освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади – 60 гривень на день. 

2. Встановити плату за харчування дітей у закладах і структурних підрозділах дошкільної 

освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади для батьків або 
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осіб, які їх замінюють, у розмірі 70% від вартості харчування на день, зазначеній у пункті 1 

цього рішення. 

3. Забезпечити безкоштовним харчуванням у закладах і структурних підрозділах 

дошкільної освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади такі 

категорії: 

- дітей-сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей (вихованців) спеціальних й інклюзивних груп, які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку; 

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) 

на сході України, учасниками бойових дій антитерористичної операції (операції Об’єднаних 

сил) на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції (операції 

Об’єднаних сил) чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції 

(операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України); 

- дітей із сімей загиблих (померлих) мешканців Білоцерківської міської територіальної 

громади, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил); 

- дітей, котрі мають статус «Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів»; 

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 

- дітей військовослужбовців Збройних сил України й інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення. 

4. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, 

у котрих сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня 

забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється 

законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини в комунальних закладах і структурних підрозділах дошкільної освіти. 

5. Зменшити розмір плати за харчування дітей у закладах і структурних підрозділах 

дошкільної освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади на 

50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей. 

6. Встановити вартість харчування одного учня денної форми навчання в закладах 

загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади – 40 гривень на день (окрім Ліцею «Перша Білоцерківська гімназія» Білоцерківської 

міської ради Київської області, розмір вартості харчування в якому визначається 

диференційовано за послугу з організації гарячого харчування для учнів з вибором однієї 

страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) та встановлюється окремим рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради). 

7. Встановити вартість харчування через організацію кейтерингових послуг для одного 

учня Білоцерківського академічного ліцею «Вектор»-гімназія №18 Білоцерківської міської 

ради Київської області, Білоцерківської початкової школи №23 Білоцерківської міської ради 

Київської області, Білоцерківський ліцей-гімназія з інституційною формою навчання №1 

Білоцерківської міської ради Київської області – 60 гривень на день. 

8. Звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, учнів денної 

форми навчання закладів загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської 

міської територіальної громади таких категорій: 

- дітей-сиріт; 

- дітей з інвалідністю; 
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- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних й інклюзивних 

класах; 

- учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) 

на сході України, учасниками бойових дій антитерористичної операції (операції Об’єднаних 

сил) на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції (операції 

Об’єднаних сил) чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції 

(операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України); 

- дітей із сімей загиблих (померлих) мешканців Білоцерківської міської територіальної 

громади, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил); 

- дітей, котрі мають статус «Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів»; 

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 

- дітей військовослужбовців Збройних сил України й інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення. 

9. Підставою для зменшення або звільнення від плати за харчування та забезпечення 

безкоштовним харчуванням відповідно до цього рішення є документ (посвідчення, довідка, 

наказ, контракт тощо), які підтверджують статус (категорію тощо), зокрема для категорії 

«військовослужбовців Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення» 

підставою для звільнення від плати є документ, котрий засвідчує те, що особа брала або бере 

участь у відсічі збройної агресії російської федерації проти України, перебуваючи 

безпосередньо в районі проведення воєнних (бойових) дій. 

10. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради забезпечити фінансування 

вищезазначених заходів у межах виділених асигнувань на відповідний бюджетний рік. 

11. Встановити, що пункти 1, 6, 7 цього рішення набирають чинність з 01 січня 2023 року. 

12. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2021 року 

№899 «Про організацію харчування здобувачів освіти в закладах дошкільної і загальної 

середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади» (зі 

змінами) визнати таким, що втратило чинність з моменту прийняття цього рішення, окрім 

пунктів 1, 6, 7, які втрачають чинність 31 грудня 2022 року. 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова Геннадій ДИКИЙ 


