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БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 382

Про харчування дітей у закладах 
освіти Бердичівської міської 
територіальної громади

З метою, організації повноцінного харчування дітей у закладах освіти 
Бердичівської міської територіальної громади, поліпшення становища дітей 
пільгових категорій та їх соціального захисту, на виконання Законів України 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 
856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання 
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021 
№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», на 
підставі пп. 6 п. «а» ч. 1 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік категорій дітей, які забезпечуються безоплатним 
гарячим харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти 
Бердичівської міської територіальної громади з 01.01.2022 (додаток 1).

2. Затвердити перелік категорій здобувачів освіти денної очної форми 
навчання, які забезпечуються безоплатним одноразовим гарячим 
харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти 
Бердичівської міської територіальної громади з 01.01.2022 (додаток 2).



3. Затвердити з 01.01.2022 плату батькам, або особам, які їх замінюють, 
за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Бердичівської 
міської територіальної громади у розмірі 65 відсотків від визначеної вартості 
одного дитино-дня дітей різних вікових груп.

4. Установити знижку з плати батьків за перебування дітей у 
комунальних закладах дошкільної освіти Бердичівської міської 
територіальної громади з 01.01.2022 у розмірі 50 відсотків в.ід.кстановденс»- 
вартості одного дитино-дня сім’ям, які мають трьох і більше дітей.

5. Встановити, що:
- звільненню від сплати за харчування (знижки на харчування), зазначені 

у пп.1-4 підлягають здобувачі освіти, які зареєстровані на території 
Бердичівської міської територіальної громади або є платниками податку до 
Бердичівської міської територіальної громади;

- харчування здобувачів освіти, які не належать до пільгових категорій, 
здійснюється за кошти батьків;

- у разі відсутності здобувачів освіти у закладі під час освітнього процесу, 
у випадку навчання учнів за однією з індивідуальних форм здобуття освіти, 
організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
навчання компенсація за безоплатне харчування в закладах освіти громади 
не здійснюється.

6. Управлінню освіти і науки Бердичівської міської ради (В.Адаменко):

1) Здійснювати харчування дітей у закладах освіти у межах бюджетних 
призначень, передбачених у бюджеті громади на відповідний бюджетний 
період.

2) Забезпечити проведення закупівель харчових продуктів та/або 
послуг з харчування відповідно до встановленої вартості харчування.

3 ) Звільнити від плати за харчування вихованців груп подовженого дня 
наступних категорій:

- діти, батьки яких мають право на пільги, встановлені 
законодавством України для^сімей загиблих ( померлих) ветеранів 
війни;
- діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування.

4) Покласти відповідальність на керівників закладів освіти за 
достовірне ведення обліку учнів, яким надається харчування за рахунок 
коштів місцевого бюджету.

7. Керівникам закладів освіти Бердичівської міської територіальної 
громади:

1) Забезпечити організацію харчування дітей з дотриманням норм 
харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про 
безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.



2) 3 урахуванням наявної матеріально-технічної бази, вимог 
санітарного законодавства та законодавства про безпечність якості харчових 
продуктів, типу закладу освіти та особливостей організації освітнього 
процесу визначити форму (монопрофільне або мультипрофільне меню), 
режим (одноразово, дворазово, триразово) та спосіб (самостійно, аутсорсинг, 
кейтеринг та ін..) організації харчування.

3) За умови переходу на новий спосіб харчування внести зміни до 
штатних розписів закладів освіти щодо утримання працівників харчоблоків.

4) Дозволити організовувати на орендних засадах роботу в шкільних 
їдальнях буфету.

5) Створити умови для забезпечення харчування здобувачів 
освіти/дітей з особливими дієтичними потребами, у тому числі з 
непереносимістю глютену та лактози.

8. Міській службі у справах дітей виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради (А.Б.Гайдамаченко) оперативно надавати управлінню освіти і 
науки Бердичівської міської ради наказ про взяття /зняття/ дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, на облік як такої, що не 
забезпечена відповідним для її віку доглядом та належним харчуванням.

9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради від 31.08.2021 № 245 «Про організацію 
харчування дітей у закладах освіти Бердичівської міської територіальної 
громади».

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
Бердичівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Олену Петрівську.

Міський голова Сергій ОРЛЮК



Додаток 1
до рішення виконкому 
Бердичівської міської ради 
від 22.12.2021 № 382

ПЕРЕЛІК
категорій дітей, які забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням 
у комунальних закладах дошкільної освіти Бердичівської міської 

територіальної громади з 01.01.2022

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
2. Діти із сімей, які зареєстровані в органах соціального захисту 

населення і отримують державну соціальну допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям».

3. Діти, батьки яких мають право на пільги, встановлені законодавством 
України для сімей загиблих ( померлих) ветеранів війни.

4. Діти з інвалідністю.
5. Діти з особливими освітніми потребами, які виховуються в 

інклюзивних групах.
6. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів.

7. Діти, батьки яких є учасниками бойових дій.

Керуючий справами 
виконавчого комітету Лариса КОТНЮК



Додаток 2
до рішення виконкому 
Бердичівської міської ради 
від 22.12.2021 № 382

ПЕРЕЛІК
категорій здобувачів освіти денної очної форми навчання, які 

забезпечуються одноразовим безоплатним гарячим харчуванням у
комунальних закладах загальної середньої освіти Бердичівської міської 

територіальної громади з 01.01.2022

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
2. Діти із сімей, які зареєстровані в органах соціального захисту 

населення і отримують державну соціальну допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям».

3. Діти, батьки яких мають право на пільги, встановлені законодавством 
України для сімей загиблих ( померлих) ветеранів війни.

4. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 
та спеціальних класах.

5. Діти з інвалідністю, які навчаються у 1-4 класах.
6. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
7. Діти, які навчаються у 1-4 класах, батьки яких є учасниками бойових 

дій.
8. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах (за списками, 

затвердженими наказом міської служби у справах дітей виконавчого 
комітету Бердичівської міської ради, з урахуванням їх потреб з метою 
подолання складних життєвих ^обставин та мінімізації негативних 
наслідків таких обставин).

Керуючий справами 
виконавчого комітету Лариса КОТНЮК


