
Житомирський     дошкільний навчальний заклад № 49 

НАКАЗ 

Від 10.12.2021 р.                                                                                           № 93 

Про виконання рішення виконавчого комітету  

Житомирської міської ради від 01.12.2021 № 1375 

«Про встановлення вартості харчування окремих  

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань»   

 

На виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської ради 

від 08.12.2021 р. № 343, рішення виконавчого комітету Житомирської міської 

ради від 01.12.2021 №1375 «Про встановлення вартості харчування окремих 

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань»  

НАКАЗУЮ: 

1.Організувати з 1 січня 2022 року вартість харчування однієї дитини на 

день у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 49: 

1.1.1. Для дітей віком від 1 до 4 років 36,20 грн. 

1.1.2. Для дітей віком від 4 до 6 (7) років 55,55 грн. 

1.1.3. Для дітей, які зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на 

території громад, з якими укладено договір на передачу міжбюджетних 

трансферів: 

- віком від 1 до 4 років  36,20 грн (25,34 грн - кошти батьків 

та 10,86 грн  – кошти місцевого бюджету); 

- віком від 4 до 6 (7) років 55,55 грн (38,88 грн - кошти 

батьків та 16,67 грн –  кошти місцевого бюджету). 

1.1.4. Незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання: 

1.1.4.1. 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): 

- віком від 1 до 4 років 36,20 грн; 

- віком від 4 до 6 (7) років 55,55 грн. 

1.1.4.2.  Для дітей з багатодітних сімей батьківська плата визначається у 

розмірі 50%  встановленої батьківської плати за харчування відповідно до 

віку. 

1.2. Здійснювати забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок 

бюджетних коштів на підставі заяви особи та документів, що підтверджують 

таке право відповідно до законодавства. Заява повинна містити взяття 

особою на себе особистої відповідальності за відомості, які подаються до 

закладу освіти, та зобов’язання повідомляти заклад освіти про будь-які зміни 

відомостей у документах, які є підставою для надання пільги.  

2.Довести зміст рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради 

від  01.12.2021 № 1375 «Про встановлення вартості харчування окремих 

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань» до відома батьків та 

провести відповідну роз’яснювальну роботу. 



3.Бухгалтеру Томашевській І.С.   утримувати плату з батьків відповідно до  

даного рішення. 

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

4.1.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 рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 01.12.2021 № 1375 

 

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 малими і 

затухаючими формами туберкульозу 

5.  Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних групах 

6.  Діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

7.  Діти, один із батьків (батьки) яких: 

1)    має статус учасника бойових дій, який: 

- захищав незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 

чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 



безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення (п. 19-24 ст.6 ЗУ 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»); 

-  -  був направленим, призваним до Афганістану в період 

ведення там бойових дій (п. 13-15 ст.6 ЗУ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

2) має статус особи з інвалідністю  внаслідок війни       

(абз. 3 п. 4, п. 11-15 ч.2 ст.7 ЗУ «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»); 

3) має статус особи з інвалідністю внаслідок бойових 

дій у Афганістані; 

4) захищав/захищає незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брав/бере 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення. Відповідно додатку 4 постанови КМУ №413 

від 20.08.2014 року, підтверджуючим документом про 

участь в зоні антитерористичної операції, є документ, 

який виданий командуванням військової частини, де 

військовослужбовець проходить службу на даний час, 

складений на офіційному бланку, зареєстрований в 

журналі вихідних документів, та затверджений підписом 

уповноваженої особи з відповідним текстом, в якому 

вказано термін перебування в районі антитерористичної 

операції даного військовослужбовця. 

 

8.  Діти, один із батьків (батьки) яких постраждалий 

учасник Революції Гідності 

 

9.  Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які 

мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів 
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