
дЕпАртАмЕнт освIти житомирськоi Koi рАди

Про виконання рiшення вIIконавчого KoMiTeTy

Житомирськоi MicbKoi рад,и вiд21J2.2020 Ns 15З3

<Про встановлення BapToc:Ti харчування окремих
категорiй дiтей за рахунок: бюджетних асигнувань
та oкpeмi питання щодо органiзацii харчування)

На виконання рiшенrня виконавчого KoMiTeTy Жито рськоi MicbKoi ради вiд
кремих категорiй дiтей2l.|2.2020 JЪ1533 <Про встановлення BapTocTi харчування

за рахунок бюджетних ас?tгнувань та oкpeN{i гtитання щод органiзацii харчування))

вiл_23. |2._2020 року

нАкАз

м. Житомир

кошти мiсцевого бюджету).
|.|.З.2. ,Щошкiльного ,BiKy 45,90 грн. (32,|3 црн. - ко

кошти мiсцевого бюджеry).

розмiрi встановленоi BapT,ocTi харчуванЕrI вiдповiдно до
1.1.3.3.З. Для дiтей з багатодiтних сiмей батькiвс

розмiрi 50ОZ встановленоi' батькiвськоi плати за .карчуван

|.2, Щлlя учнiв початIсових класiв Житомирського

Jю_324_

итомирськоi початковоi

(згiдно з додатком 1).

плата визначаеться у
вiдповiдно до BiKy.

iського колегiуму, якi

FIАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв дошкiльноi освiти, директору
школи Ns11 Житомирськоi MicbKoi ради:

1. 1 . Органiзувати з 1 сiчня 2021- року BallTlicTl, харчу ня однiеi дитини на день

у закJIадах дошкiльноi освiти (в тому числi розвитку дитини та
Jф 1 1 ЖитомирськоТдошкiльному пiдроздiлi )Юатомирськоi початковоТ

MicbKoi ради):
1. l .1. Дя дiтей раннього BiKy 30,50 грн.
|.I.2. Для дiтей дошкiльного BiKy 45,90 грн.

громад, з якими укJIадено договiр на передачу мiжбю
1.1.3. ,.Щля дiтей, якi зареестрованi в м. Житомирi, Вереси та на територii

,их трансферiв:

1.1.3.1. Раннього BiKy, 30,50 грн. (2|,З5 грн. - ко батькiв та 9,15 грн. -

батькiв та 1,3,77 грн. -

1. 1 .3.3. lIля дiтей, незzшеж]rо вiд реестра.цii та мiсця проживання:

1.1.3.3.1. У санаторних групах дJuI дiтей з туберкульозною

iнфекцiею та пiсля вилiкування вiд туберкульозу та дiтей Житомирського
MicbKoi ради, як таких,спецiагlьного закJIаду дошtкiльноi освiти Ns59 Житом

якi мають статус дiтей iз складними психоневрологiчними
грн.

ворюваннями, - 58,00

I.|.З.З.2. Длtя дiтей пiльгових категорiй, якi мають право на безкоштовне
, та вiдповiдних рiшеньхарчування вiдповiдно дtl чинного законодавства YKpai.

Житомирськоi MicbKoi ра,ци i виконавчого KoMiTeTy Ж ирськоi MicbKoT ради, у

навчаються на базi Жито}дирського закладу дошк:iльноi iти Ns 25 ЖитомирськоТ

мiськоi радрI, Житомирсlькоi гуманiтарноТ гiмrrсrзii J\Ф l якi навчаються на базi

Житомирського закладу дошкiльноТ ocBir:zr Nr З4 MicbKoi ради,
Житомирськоi загальноосвiтньоi школи I-III сryпенiв J\b 1, якi навчаються на базi



Житомирсъкого закладу дошкiльноi освiти Jф 38 Жи,

Житомирськоi заг€Lльноосвiтньоi спецiалiзованоi школи

навчаютЬся на базi ЖиТоIuирськОго закJIаД} дошкiльноi
MicbKoT ради, }tитомирськ:оI початковgj lпкgrли Ns 1 1

|.2.I.45,90 грн. - снiданок, обiд, вечеря.

|.2.2.fuя щнiв початкових класiв, якi зареестрованi

та на територii громад, :з якими укJIадено договlр на

трансферiв 45,90 грн. (9,2о грн._ кошти мiсцевого бю,

батькiв) - снiданок, обiд, вечеря.
1.2.З. !лЯ дiтей пiлъгових категорiй, якi мають

харчуваНня вiдпОвiднО до чинного законодавства Украiн
Житомирськоi MicbKoT ради i виконавчого KoMiTeTy Жи:

незалежно вiд ресстрацii та фактичного мiсця проживан

обiд, вечеря (згiдно з дод€tтком 2).

|.2.4. !ля учнiВ почат]кових класiв Житсlплирсt,коТ

ступенiв J\b 7 iM. В.В. Iiражевського, якi навчаються

спецiального закJIаДу дошкiльноi освiти Jtlb 59 Жи

грн.

1.3. У закладi дошкiльноТ освiти с. Вереси:

1.3.1. Дя дiтей раннього BiKy 30,50 грн. (9,15 грн, -

грн. - кошти мiсцеЁого бкlджету).
|.З.2. ,Щля дiтей дошкiльного BiKy

харчуваНня вiдпоВiдно дrЭ чинногО законодавства Украi
ХtитомирськоТ мiськоi Ради i виконавчого KoMi,TeTy Жит

розмiрi встановленоi Bapr:ocTi харчування вiдповiдно до
1.3.4. fuя дiтей з багатодiтних сiмей батькiвська пл

50оlо встановленоi батькi,вськоi плати за харчування Bi

1.4. Звiльнення вiд спл:ати за харчування дiтей пi
плати з батькiв за харчування дитини вlдповlдно до
пiсля надання у заклад освiти документiв, що пi

1.5. .Щовести змiст рiшення виконавчого KoMiTeTy Ж
2|.12.2о20 Jф 153З <Про встановлення вартrэстi }l€рчува

за рахунок бюджетних асигнувань та okpeМi питання щод,

до вiдома батькiв та провести вiдповiдну роз'яснюв€lльну
1.б. Видати вiдповiднi накази по закJIадах освiти

харчуваНня вихоВанцiВ Til ylHiB початкоВих кJIасlв, розм1
1.7. Виконання даного Haкa:ty взяти пiд особистий кон

2. Бухгалтерам закл,адiв освiти утримувати плату

даного рiшення.
3. Персон€tльну вiдпrэвiдальнiсть за органiзацiю

закладi освiтИ покJIастИ на керiвНика закJIаДу освiти,

4. Контроль за виконанням даного наказу

директора департаменту, освiти Ковтуненко

.Щиректор департаменту освiти . Арендарчук

ирськоТ MicbKoT ради,
III ступенiв J\Ъ 16, якi
iти JtГs 65 ){tитомирськоТ

:оi MicbKoi ради:

м. Житомирi, с. Вереси
чу мiжбюджетних

, З6,70 грн. - кошти

на безкоштовне
та вiдповiдних рiшень
ирськоi MicbKoi ради,
45,90 грн. - снiданок,

ьноосвiтньоi школи I-III

базi Житомирського
ькоТ MicbKoi ради, 58,00

батькiв та 2|,35

45,90 грн. (13,77 - кошти батькiв таЗ2,|3

право на безкоштовне
та вiдповiдних рiшень

мирськоi MicbKoi ради, у
ку (згiдно з додатком 1).

визначаеться у розмiрi
вiдно до BiKy.

категорiй та утримання
ого рiшення проводити

вiдповiдний статус.
ирськоi MicbKoi ради вiд
окремих категорiй дiтей
органiзацiТ харчування)>

роботу.
встановлену BapTicTb

батькiвськоi плати.
ль.
батькiв вiдповiдно до

харчування дiтей

на першого засryпника

Ktm
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.Щодаток 1

до нак€ву в

Перелiк пiльгових категорiй вихова

у закладах дошкiльноi освiти та дошкiльноп
Житомирськоi початковоi школи }

д2з.|2.2020 J\9324

цiв
g пiдроздiлi
11

Ng

пlп
Категорiя

1. Щiти-сироти i дiти, позбiлвленi_ батькiвського пiклування
2. Щiти з iнвалiднiстю
3. ,Щiти iз сiмей, якi отрилдують

державну соцiальну допомогу
допомогу вl,цповlдно до
малозабезпlоI{ен]4]и ciM' ям

}акону Украiни <Про

4. [ьозною iнфекцiею та

5. озумового розвитку,

6. ,Щiти, один iз батькiв яких
1) захищав/захищае незалежнiсть, cyBepeHiTeT та теF

УкраiЪи i брав/бере безпосередню у{асть в антите]

забезпеченнi it проведення, перебуваючи безпос
антитерористичноi операцii у перiод Ti проведеннrI;
2) загинув чи помер, захищ€lючи нез€tлежнiсть, cyBepel

цiлiснiсть УкраiЪи i беруrи безпосередню r{асть в онтит
забезпеченнi fi проведення, перебуваючи безпос

антитерористичноi операцii у перiод if проведення, в oI

зсу

лторiальну цiлiснiсть
ористичнiй операцii,
)редньо в районах

iTeT та територiаlrьну

рористичнiй операцii,
)редньо в районах
ерацiТ об'еднаних сил

7. !iти, один iз батькiв якlIх постраждqдцЦJззgдцк Револr lцiт Гiдностi
8. !iти, якi с внутрiшньо пiереIчl Iд9ццlчI4 !gо(qещg



,,Щодаток 2

до нак€ву в

Перелiк пiльгових категорiй учн
закпадах загальноi середньоТ осв

23.|2.2020 Ns324

N9

пlп
Категорiя

1. Дiти-сироти i дiти, позбавленi батькiвсьIlоlgдЦд /вання

2. Щiти iз сiмей, якi отримують допо]иогу вiдповtдг
<Про державну соцiалt,ну допомогу маJIOзабезпе,

э до Закону УкраТни
еним сiм'ям>>

J. Щiти з особливими освiтнiми потребами, якi навчi

та iнклюзивних класах
ються у спецiальних

4. ,Щiти, один iз батькiв яких
1) захищав/захища€ незалежнiсть, cyBepeHiTe

цiлiснiсть Украiни i брав/бере безпосс

антитерористичнiй операцii, забезпеченнi if пров
безпосередньо El районах антитерористичноТ r

проведення;
2) загинув чи помер, захищаючи незалежн]
територi€rльну цiлiснiсть УкраiЪи i беруrи без

антитерористичнiй операцii, забезпеченнi iT пров
безпосередньо в районах антитерористичноi (

проведенняо в оп,ерацii об'еднаних сил ЗСУ

] та територiальну
)едню участь в
)дення, перебуваючи
перацii у перiод Tf

)ть, cyBepeHiTeT та
Iосередню r{асть в
)дення, перебуваючи
перацii у перiод ii

5. !iти, один iз батькiв яких постраждалий учасник революцii Гiдностi
6. Щiти, якi е внутр.iшньо_ перемitценztшли особами


