
Житомирський дошкільний навчальний заклад № 49 

НАКАЗ 

 

Від 28.12.2020  № 84 

Про виконання рішення виконавчого комітету  

Житомирської міської ради від 21.12.2020 № 1533 

«Про встановлення вартості харчування окремих  

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань  

та окремі питання щодо організації харчування»   

 

На виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської ради 

від 23.12.2020 № 324 та рішення виконавчого комітету Житомирської міської 

ради від 21.12.2020 №1533 «Про встановлення вартості харчування окремих 

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі питання щодо 

організації харчування»  

НАКАЗУЮ: 

1.Організувати з 1 січня 2021 року вартість харчування однієї дитини на 

день у наступній вартості: 

1.1. Для дітей раннього віку 30,50  грн.   

1.2. Для дітей дошкільного віку  45,90 грн. 

1.2.1. Для дітей, які зареєстрованів м. Житомирі  та на території громад, 

з якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансферів: 

1.2.2. Раннього віку 30,50  грн.  (21,35 грн. - кошти  батьків та 9,15 грн. 

- кошти місцевого  бюджету). 

1.2.3. Дошкільного віку  45,90 грн.  (32,13 грн. - кошти батьків та 13,77 

грн. -  кошти місцевого бюджету). 

1.2.4. Для дітей, незалежно від реєстрації та фактичного місця 

проживання: 

1.2.4.1.Для дітей пільгових категорій, які мають право на безкоштовне 

харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних 

рішень Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської 

міської ради, у розмірі встановленої вартості харчування відповідно до віку 

(згідно з додатком 1). 

1.2.4.2.Для дітей з багатодітних сімей батьківська плата визначається у 

розмірі 50% встановленої батьківської плати за харчування відповідно до 

віку. 

1.2.4.3.Звільнення від сплати за харчування дітей пільгових категорій та 

утримання плати з батьків за харчування дитини відповідно до даного 

рішення проводити після надання у заклад освіти документів, що 

підтверджують відповідний статус. 

2. Довести зміст рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради 

від  21.12.2020 № 1533 «Про встановлення вартості харчування окремих 

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі питання щодо 

організації харчування» до відома батьків та провести відповідну 

роз’яснювальну роботу. 



3. Бухгалтеру закладу Томашевській І.С. утримувати плату з батьків 

відповідно до  даного рішення. 

4. Сестрі медичній з дієтичного харчування  Корзун З.В. : 

5.1.Вести облік дітей, батьки яких захищав/захищає незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, в складі об’єднаних сил ЗСУ; 

6. Персональну відповідальність за організацію вартості харчування 

вихованців  закладу  дошкільної освіти покласти на бухгалтера Томашевську 

І.С. та сестру медичну з дієтичного харчування Корзун З.В. 

     7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

                       Завідувач                                          Л.В. Юрченко 

 

                                                                                                                  Додаток  1  

до наказу від 23.12.2020 №324 

Перелік пільгових категорій вихованців 

у закладах дошкільної освіти та дошкільному підрозділі 

Житомирської початкової школи №11 

   

№  

п/п 
Категорія 

1.   Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування 

2.   Діти з інвалідністю 

3.   Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

4.   Діти, у санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після 

вилікування від туберкульозу 

5.   Діти, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування і 

реабілітації 

6.   Діти, один із батьків яких 

1) захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 

в операції об’єднаних сил ЗСУ; 

2) загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ 

7.   Діти, один із батьків яких постраждалий учасник Революції Гідності 

8.   Діти, які є внутрішньо переміщеними особами 
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