
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

20.12.2018 Біла Церква № 193

Про організацію харчування дітей 
у закладах дошкільної і загальної середньої 
освіти комунальної власності м. Білої Церкви

Відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від
18.12.2018 № 808 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної 
середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви»

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів дошкільної освіти:
1.1. Організувати харчування вихованців закладів дошкільної освіти з 01 січня 2019 року з 

розрахунку вартості 30 гривень на день; у закладах дошкільної освіти санаторного 
типу -  з розрахунку вартості 32 гривні на день.

1.2. Визначити відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 
від 18.12.2018 № 808 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і 
загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» таку вартість плати 
за харчування в закладах дошкільної освіти:

1.2.1. для батьків або осіб, які їх замінюють, що проживають або працюють у м. Біла 
Церква, у розмірі 60% від вартості харчування на день;

1.2.2. для дітей із сімей, які належать до інших територіальних громад, встановити 
батьківську плату за харчування одного вихованця в закладах дошкільної освіти в 
розмірі 100% від вартості харчування одного вихованця на день;

1.2.3 у випадку укладання угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів між 
Білоцерківською міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи 
іншим органом місцевого самоврядування -  у розмірі 60% від вартості 
харчування на день;

1.2.4. для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів. 
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей у закладах 
дошкільної освіти санаторного типу (групах) для дітей з малими й затухаючими 
формами туберкульозу та в спеціальних й інклюзивних групах для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей, батьки яких є 
учасниками антитерористичної операції на сході України, учасниками бойових 
дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника 
антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих 
(померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, -  безкоштовне харчування;

1.2.5. для батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких 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 державних і комунальних закладах дошкільної 
освіти, -  безкоштовне харчування;
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1.2.6. для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, -  зменшити розмір плати за 
харчування дитини на 50 %.

1.3. Забезпечити інформування батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, про умови 
організації харчування та оплати за нього.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.2. Організувати харчування вихованців закладів загальної середньої освіти денної форми 

навчання з Оісічня 2019 року з розрахунку вартості 18, 50 гривень на день.
2.3. Визначити відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 18.12.2018 № 808 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і 
загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» таку вартість плати 
за харчування в закладах загальної середньої освіти денної форми навчання:

2.3.1 для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних й інклюзивних 
класах, а також учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, 
батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, 
учасниками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі 
посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню 
участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей 
загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, -  безкоштовне харчування;

2.3.2. для учнів спортивних класів Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №18 (тренувальна база -  Комунальний заклад Білоцерківської міської 
ради дитячо-юнацька спортивна школа №1) -  18 грн.50 коп. (з розрахунку: 50% -  
кошти місцевого бюджету, 50% -  за рахунок коштів батьків або осіб, які їх 
замінюють).

2.4. Забезпечити інформування батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, про умови 
організації харчування та оплати за нього.

3. Відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати за харчування дітей у 
закладах дошкільної і загальної середньої освіти покласти на їхніх керівників.

4. Централізованій бухгалтерії (Катеруші Л.О.) забезпечити фінансування харчування дітей 
у межах виділених асигнувань на відповідний бюджетний рік.

5. Розмістити цей наказ на сайтах управління освіти і науки та всіх закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви.

6. Контрс

Начальник и Ю. Петрик

Виконавець: % /! Надіслано: 
до справи, 
керівникам

Чуб
Чумак
55524 закладів освіти


