
ДЕПАРТАМЕНТ ,мIсъкоi рдди

йд_о8 ,U. zoz1 року

Про викl)нання рiшення виконавчогQ KoMiTeTy

йто*"рськоi MicbKoi Ради вiд 01 ,|22021 Ng 1375

<Про вс,]гановлення BapTocTi ХаРЧУВ:Лrння окремих

категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань))

На виконання рiшення вико}Iавчого KoMiTeTy ЖитомирськоТ

OI.|2.2021 Ng1375 <Про встановленЕя BapTocTi харчування окремих

рахунок бюджетних асигнувань>)

oCBITtrI хtи,г()м.ирсъкоi

нАк: Аз

м. }Китомир Ng 3YЗ

MicbKoi ради вiд
категорiй дiтей за

FL\КАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв дошкiл.ьнот освiти, директору Житомирськоi початковоi

шк()ли Ns11 Житомирськоi мiськоi ради:
1.1. органiзувати , 1 .i"", 2022 року BapTicTb харчування однiеi ollиII1:lj,"" ,

,u*.оuдчi дошкiльноi освiти (в тому числi центрах розвитку дитини та дошкlльному

пiдроздiлi Житомирськоi початков,ri'III*оп" J\bl1 Житомирськоi MicbKoi ради):

1.1.1. ,.Щля дiтей BiKoM вiд 1 до 4 poKiB 3б,20 грн,

|.t.2..Щля дiтей BiKoM вiд 4 л<l б (7) poKiB 55,55 грн,

1.1.3. Для дiтей, якi зареестрованi в м. Житомирi, с, Вереси та на територ11

громад, з якими укладено договlр на передачу мiжбюджетних трансферiв:

_ BiKoM "iдi до 4 poKiB з6,2о гр, (zs,з4 грн _ кошти батькiв та 10,86 грн _ кошти

мiсцевого бюджетУ);
_ lзiком 

"iд 
а * в (7) poKiB 55,55 грн (38,88 грн _ кошти батькiв та |6,6,| грн _

коtцти мiсцевого бюлжету).
1. 1.4. Незалежно вiд peecTpallii та фактичного мiсця проживання:

,.И- ""ор"* 
на ,уб.р*уп"о. та iнфiкованих мiкобактерiями

туберкllльозу у санаторних групах t- 80,38 ,рч,_

|,|.4.2. !,ря дiтей пiлiговr,rk категорiй, якi мають право "",9::_1:т;1:::L,L.а.Э, l+ддч,л

харчувirння вiдповiдно до чинно.го законодавства Украiни та вlдповlдних рlшень

жллтомирськоi MicbKoi ради i вицонавчого KoMiTery ЖI:тоуир:_"_i"] j::::_|?t", у
'/l\llr.,rvrrr'v,l\vr ';;;;; 

";";;;i ", 
liдно до BiKy (згiдно з додатком 1):

розмiрi ".rч"о"пеноi 
BapTocTi харчУвання вiдпот

. n---- -
500/о встановленоi батькiвськоi плати за харчування вlдповlдно до вlку,

1.2. )/ BepeciBcbкoМy дошкiльно]\[у навч€lJIьному закладi:

|.2.1. Для дiтей BiKoM вiд 1 ,цо 4 poKiB 36,20 грн,

|.2.2. fuя дiтей BiKoM вiд 4,чо б (7) poKiB 55,55 грн,

|.2.3.Дп" дirей, якi заре€строванi в м. Житомирi, с, Вереси та на територ1l

громад\, з якими укJIадено договlр на передачу мiжбюджетних трансферiв:

- вiд 1 до 4 poKiB З6,2Огрн (ю,86 .рr _ кошти батькiв та25,34 грн - кошти мiського

бюдже,ту);
- вiд 4 до б (7) poKiB 55,55 гргr (16,67 грн - кошти батькiв та 38,88 грн - кошти

мiського бюджету).



|.2.4. НеЗалежно вiд реестрацii та фактичного мiсця проживання:

|.2.4.|. fuя дiтей nin".o""' категорiй, якi мають право на безкоштовне

харчувацня вiдповiдно до чинного законодавства УкраIни та вiдповiдних рiшень

ЖЙr,Ьrrlэськоi MicbKoi Ради i викltнавчого KoMiTeTy Жиr:омирськоi MicbKoT ради, у

розплiрi i.ru"o"neHoT BapTocTi харчування вiдповiдно до BiKy (згiдно з додатком 1):

- вliд 1 до 4 poKiB 3б,20 грн.

- rliд 4 до б (7) poKiB 55,55 грн.

|.2|,.4.2. Для дiтей з багатоДiтrrиХ сiмей батькiвсЬка плата визначаетъся у розмlр1

50%l вст'ановленоi батькiвськоi пла:ги за харчування вiдповiдно до BiKy.

1.З.,Щля учнiв початкових класiв Житомирськот ryMaHiTapHoT гiмназii Ns 1, якi

навI{аються на базi Житомирськог0 закJIаду дошкiльноi сlсвiти Ns 34 ЖитомирськоТ

Micr,KoT ради, Житомирськоi загшIьноосвiтньоi школИ I-III ступенiВ J\b 2t, якi

навчаються на базi Житомирськогrэ закJIаду лошкiльноi освiти Ns 38 ЖитомирськоТ

мiсt,коi I)ади, Житомирськоi початк,овоi школи J\Ъl1:

1.3.1. 55,55 грн - снiданок, обiд, вечеря,

|.,\.2. Зареестрованих в м. Житомирi, с. Вереси та на територii громад, з якими

укJIадено доrоЪiр rч.r.р.дuчу мiжбr,эджетних трансфертiв, 55,55 грн (16,67 грн - кошти

цлi.,д."о1.о бюджЪТу, 38,88 грн - коUIти батькiв) - снiданок, обiд, вечеря,

1.3.3. Пiльгових категорiй, якi NIають право на безкоштовне харчування

вiдповiдtно до чинного законодавства Украiни та вiдповiдних рiшень Житомирськоi

MicbKoT Ради i виконавчого KoMiTeTy й"rоrrрськоi MicbKoi ради, нез€Lлежно вiд

ресстрацii та фактичного мiсця про;кивання 55,55 грн - снiданок, обiд, вечеря (згiдно з

Додатком 2)' 
. -,,,--:л л-л,,:л-. T'rrv иполiо ]IГт.т.гrrлrтлпсъкrrТ "яг2пь 

,ли I-III
1.,з.4. .Щля учнiв спецiальних класiв Житомирськоi заг€rльноосвlтньо1 шко

ступенilз ]ф 7 iM. В.В. Бражевського, якi навчаються на базi закладу Житомирського

спецiального закладу дошкiльноi оr;вiти Jф 59 ЖитомирськоТ MicbKoi ради, 55,55 грн,

1.4. Здiitснювати забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок

бю,цжетних коштiв на пiдставi заr{ви особи та документiв, що пiдтверджують таке

право вliдповiдно до законодавствfl". Зая:ва повинна мiстити взяття особою на себе

особисr,оi вiдповiдальностi за вiдомостi, якi подаЮТьСЯ ДО ЗаКJIаДУ ОСВiТИ, Та

зобов'я:зання повiдомляти заклад освiти про буль-якi змiни вiдомостей у документах,

якi е пiдставою для надання пiльги.
Житомирськоi MicbKoi вiд1.5. Довести змiст рiшення виконавчоI,о KoMiTeTy Житомирськоi MtcbKot ради вlд

0|.|2.2()2l Ns 1375 uПро встановлешня BapTocTi харчування окремих категорiй дiтей за

paxyHol( бюджетних асигнувань)> до вiдома батькiв та провести вiдповiдну

роз' яснювЕlльну робоry.
i.o. в"дати вiдповiднi нака:}и по зilкJIадах освiти про встановлену BapTicTb харчуваннrI

виховаIlцiв та учнiв початкових клdсiв, розмiр батькiвськоi плати.

1.7. Ви,конання даного наказу взятИ пiд особистий контроль.

2. Бухгалтерам закладiв ocBiTr4 утримувати плату з батькiв вiдповiдно до даного

рiшrення.
З. tlерсон€lльну вiдповiдальнiс:пь за органiзацiю вартостl харчування дlтеи в закJIадl

осtliти ]покласти на керiвника заклztду освiти.
4. JКонтроль за виконан ного наказу покласти на першого заступника

ди,рект(эра департаменту

Щирекгор департаменту

нко С.А.

Валентигr АРЕНДАРl{УК



,Щодаток 1

до рiшення виконавчого KoMiTeTy

MicbKoi ради
_01 .|2.2021_ J\ъ _|з75_

у з:ilкладах
Перелiк пiльгових категорiй вихованцiв

дошкiлiноi ocBiTII та дошкiльному пiдроздiлi ЖитомирськоТ

початковоi школи ЛЬ11

iти_сиротr,, цi"Гйзбавленi батr,кiвського пiклування

тизiн iднiстю

ДЙ t, .t-rей, якi отримують допомоry вiдповiдно до

закону Украiни <,lпро державну соцiальну допомогу
малозабезп еченим ciM' ям>>

Дtrr., у .Йu-р"r" групах для дiтей з м€шими i

ак)LIи1,1и фоlэм ами туOеркульоз,

х та iнклюзивнI,Iх
Й""r, освiтнiми потребами, якi навчаються

Щiти з
<Про

чисJtа осiб,, визначених у cTaTTi 10 Закону Украiни
гарантii iх соцiальногостатус ве,геранiв вiйнлt,

\,))

.Щiти, один iз батькiв (батьки) яких:

РосiйськоТ Фе.llерацiТ в Донецькiйцькiй та Луганськiй

областях, eHHi iх здiйснення (п. |9,24 ст.6 ЗУ
uПр,l BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiального

захисту>);
- був нап ним, призваним до Афганiстану в

ведення м бойових дiй (п. 13-15 ст.б ЗУ <Про

1) мас cTitTyc учасника бойових дiй, який:

- захищав неза.пежнiсть, cyBeperriTeT та територiальну

цiлiснiсть Украiъ,и i брав безпосередню участь в

антитерорlлстичнiii операцii, забезпеченнi if проведення

перiол
статус

антитерорIлстичнlit операц11, заOезПеченнr Il rlрUБtrлЕгltl)l

чи у здЙ,э"е""1 заходiв iз забезпечення нацiонаrrьноi

безпеки i сlборони. вiдсiчi i стримування збройноi агресii
- -_ _--:т ттл-.л.,,,,:у, фо Пtr..отrпт.тriй

BeTepaHiB iйни, гарантii ix соцiального захисту>);
l-

2) мае статус особи з iнва-пiднiстю внаслiдок вiйни
_ -_л..л,,:л

вiйни, гарантii ik соцiального захисту>>);

з) мас cTatyc особи з iнвалiднiстю внаслiдок бойових дiй

у Афганiстанi;
4) захилдав/захищае нез€LлежItiсть, cyBepeнlTeT та

тЬриторiаJьну цiлiснiсть Украiни i брав/бере

беЪпосередню участь в антитерористичнiй операчii,

забезпече,ггнi fi проведення чи у здiйсненнi заходiв iз

забезпечешня "uцiо"-ьноi 
безпеки i оборони, вiдсiчi i

стримуваI{ня збройноi агресii Росiйськоi Федерацii в

Донецькiii та Луганськiй. областях, забезпеченнi iх



здiйснення. Вiдповiдно додатку 4 постанови КМУ Ns413

вiд 20.08.20|4 року, пiдтверлжуючим документом про

участь в зсlнi антитерористичноi операцii, с документ,
який виданий командуванням вiйськовоi частини, де
вiйськовос.пужбове.ць проходить службу на даний час,

складений на офiцiйному бланку, зареестрований в

журналi виl<iдних документiв, та затверджений пiдписом

уповноважс:ноi особи з вiдповiдним текстом, в якому
вкчIзано TepMiH перебування в районi антитерористичноi
операчii да]lого вiйськовослужбовця.

8. .Щiти, один iз батькiв (батьки) яких постраждалийучасник
Революцii I'iдностi

9. ,.Щiти з числа внут,рiшньо перемiщених осiб, дiти, якi
мають стат,/с дитини,яка постраждала внаслiдок военних

дiй i збройних конфлiктiв



,.Щ,элаток 2

до рiшrення виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради
0|.1,.2.2021 N |з75

Перелiк пi льговlи-к кiлт,егорiйr учнiв

у закладах :1агалLноi сереllньоli осlвiти

КатегорiяNь
п/п

1 IТiти-сtаrrо.,и i лiт,и. пс|збавленi ба1ькiвського пlклування

2. щiти iз сiмей, якi отримують допомогу вlдповlдно до

закону Украiни кпро державну соцiальну допомогу
пля позабезпеченим сiм'ям>>

з. щiти з особливими освiтнiми потребами, як1 навчаються

v спеттiальних та iнклюзивних класах

4. .Щiти з числа осiб, визначених у
uПро ста:гус BeTepaHiB вiйни,
захисту)

с:гаттi l0 Закону Украlни
гарантii Тх соцiального

5. l Дiти, одиF{ iз батькiв (батьки) яких:

I tl мае с]]атус учасника бойових дiй, який:

|- 
'ru*rщuu 

незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiшrьну

lцiлiснiсть Украiни i брав безпосередню участь в

I urr"r.рорtлстичнiй операцii, забезпеченнi ii проведення

l", у iдiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi

Iб.rrr.*, i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi агресit

I Рос iйсько1 Федерацii в,Щонецькiй та Луганськiй областях,

lзабезпечеltнi ik здiйснення (п. 19-24 ст.6 ЗУ <Про статус

IBeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiального захисту>);

l- оу" напl)авленим, призваним до Афганiстану в перiод

l".д."r, там бойових дiй (п. 1З-15 ст.6 ЗУ <Про статус

lBeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiшrьного захисту>>);
l-
l zl мае с.гатус особи з iнвалiднiстю внаслlдок вlини

ltuOr. З п.4, п. ltr-15 ч.2 ст.7 З)r пПро статус BeTepaHiB

l вiйни. гаrlантii Тх соцiального захисту>>);

l з) *,u..riry. особи з iнвалiднiстю внаслiдок бойових дiй

| у Афганir:танi;
l +l захи]цIав/захищае незirлежнiсть, cyBepeHiTeT та
1' }'краiни i брав/бере
| територlальну цlлlснlсть
| безпосередню участь в антитерористичнlй операц11,

I .uб.rrr..rс:ннi Ti проведення чи у здiйсненнi заходiв iз
l:.-
I забезпеч()ння нацiона-пьноi безпеки i оборони, вiдсiчt l

I .rрr*у"ання збройноi агресii РосiйськоТ Федерацii Е

l доr.й*iи та jlуганськiй областях, забезпеченнi Тх

| здiйснення. вiдповiдно додатку 4 постанови кму Jъ4lз

l вiд 20.0Ei.2014 РокУ, пiдтверджуючим документом пр(

I y"u.r" в зонi антитерористичноi операцii, е документ
I який виiIаний командуванням вiйськовоi частини, дt
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