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Про виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy

MicbKoT ради вiд 03 .Cl8.2022 N9556
<Про встановлення BapTocTi харчування окремих
категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань))

На виконання рiшення виконавчого KoMiTeT,y MicbKoT радИ вiд 03.08 .2022 Jts56
ппро встановлення BapTocTi харчування окремих категорiй дiтей за рахунок
бюджетних асигнувань))

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв дошкiльноi освiтио доцlкiльного пiдроздiлу ПШ NЬl1:
r.r. Органiзlrвати з 1 вересня2022 року BirpTiФTb харчування однiеТ дитини

на день у закладах дошкiльно.f освiти м. Житомлtра (в тому числi центрах розвитку
дитини), дошкiльному пiдроздiлi Житомирськоi поч&тковоi школи J\Ъl l:

1.1.1 . Для дiтей BiKoM вiд 1 до 4 poKiB 47,06 _грн.

|.I.2. Щля дiте,й BiKoM вiд 4 ло б (7) poKiB 72.22 tpH.

1.1.з. ,.Щля дiтtэй, якi заресстрованi в м. ЖzrтоМирi, с. Вереси та на територii

громад, з якими укладено договiр на передачу мiжбЮджетних трансфертiв:

- BiKoM вiд 1 до 4 poKiB 47,аб грн (32,94 гр" - котlrТи батькiв та |4,12 грн кошти

мiсцевого бюджет]r);
- BiKoM вiд 4 дс,6 (7) poKiB 72,22 грн (50,55 грн t КоШТи батькiв та 2|,67 грн -

кошти мiсцевого бюджету).
1.1.4. Незалехсно вiд ре€сrграцiТ та фактичного мiсця проживання:

1.1.4.1. Для дiтей пiльгоtзих категорiй, ял:i п,|ають право на безкоштовне

харчування вiдповiдно до чинного законодавства }краiни та вiдповiдних рiшень
Житомирськоi MicbKoi Ради i виконавчогО комi,гет14 ЖитомирськоТ MicbKoT РаДи, У

розмiрi ".ruro"nerroi 
вартостi карчування вiдповiднф до BiKy (згiлно з додатком 1):

- BiKoM вiд 1 до 4 poKiB 47,06 грн;
- BiKoM вiд 4 ло б (7) poKiB 72,22 rрн.
l.|.4.2. Для дiтей з багатодiтних сiмеЙ батькiвська плата виЗНаЧаеТЬСЯ У

розмiрi 50ой встаЕ:овленоТ батькiвськоI плати за харqування вiдповiдно до BiKy.

1.1.5.fuя yrHiB початкових класiв ПtитомирськоТ гуманiтарноТ гiмназii Nч l, якi

навчаються на базi Житомирського закладу дош.кiлцноТ освiти }lb 34 ЖитомирськоТ

MicbKoi ради, Житомирськоi загаJlьноосвiтньсli цколи I-III ступенiв J\b 2|, якi

навчаються на базi Житомирського закладу лошrкiлsноТ освiти Ns З8 ЖитомирськоТ

MicbKoT ради, Житrэмирськот початковоТ школи JtГq1 1i

1.1.5.1. 72,22 грн - снiданок, обiд, вечеря.

L.|.5.2. Заресстрованих в м. Житомирi, с:. Врреси та на територii громад.

з якими укJIаден(с договiр на передачу мiжбюдtкетниХ трансфертiв, 72,22 грН



(21,67 грн - кошти мiсцевого бюджету, 50,55 грн - кошти батькiв) - снiданок, обiд,
вечеря.

1.1.5.3. Пiльгових категорiй, якi мають прав0 на безкоштовне харчування
вiдповiдно до чинн:ого законодавства Укратни та вiдповiдних рiшень Житомирськот
MicbKoT ради i виконавчого KoMiTeTy Житоми;lськоi MicbKoi ради, нез€Lпежно вiд

реестрацii та факт,ичного мiсця гrроживаI{ня 72,22 грн - снiданок, обiД, ВеЧеРя

(згiдно з додатком ,2).

1.1.5.4. Щля учн'iв спецiальних класiв ЖитоIиирськоi заг€LпьноосвiтньоТ школи
I-III ступенiв }rГs 7 iM. В.В. Бражевського, яtкi навчаються на базi закладу
Житомирського спецiального закладу дошкiлl,ноТ освiти N9 59 ЖитомирськоТ
MicbKoT ради' 72,22 грн.

1. l .6. У BepeciBcbкoмy дошкiльному навч€Lпьн(f,му закладi:
1.1.6.1. .Щля дiт,ей BiKoM вiд 1 до 4 poKiB 47,06, грн.
|.|.6.2. Для дiт,ей BiKoM вiд 4 ло б (7) pcrKiB 71|.,22 грн.
1.1.6.3. Для дir,ей, якi заресстрованi в м. Жлtтомирi, с. Вереси та на територiТ

громад, з якими ук.гlадено договiр на передачу мi:жбюджетних трансфертiв:
- вiд 1 до 4 polciB 47,06 грн (I4,|2 грн - коlflти батькiв та З2,94 грн - кошти

мiського бюлжету);
- вiд 4 доб (7)ploKiB 72,22 грн (21,б7 грн - коштибатькiвта 50,55 грн - кошти

мiського бюджету).
1.1.6.4. Незалежно вiд ресстрацiТ та фактичноrго пдiсця проживання:
1.1.6.5. Для дiтей пiльгових категорiй, як:i мають право на безкоштовне

харчування вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та вiдповiдних рiшень
Житомирськоi Mict,KoT ради i виконавчого KoMir:eTy ЖитомирськоI мiськоi Ради, У
розмiрi встановленоi BapTocTi харчування вiдповiiдно до BiKy (згiдно з додатком 1):

- вiд 1 до 4 poKiB 47,06 грн;
- вiд 4 до б (7) poKiB 72,22 грн.

1.1.6.6. Для дiтей з багатодiтних сiмей батькilзська плата визначаеться у розмiрi
50Оlо встановленоi батькiвськоi плати за харчува}Iня ]вiдповiдно до BiKy.

1.2. Здiйснюват,и забезпечення безоплатним гарЯчим харчуванням за рахунок
бюджетних коштiв на пiдставi заяви особи та докуЦентiв, що пiдтверджУЮТЬ таке
право вiдповiдно д(о законодаI]ства. Заява повин:на шriстити взяття особою на себе

особистоТ вiдповizlальностi зal вiдомостi, якi под4ються до закладу освiти, та

зобов'язання повiдомляти заклад освiти пр() буль-якi змiни вiдомостей у
документах, якi е пiдставою для наданнJI пiльги.

2. Покласти персон€rльну вiдпсlвiдальнiсть lза безlпек[, органiзацiю та забезпечення

харчування вихоlванцiв на керiвника закладу ос:вiти.

З. Контроль за врIконанням даного накшу покласти на першоГо заступника

директора депар]]аменту ocBi ненко C.z\.

Щиректор департаменту ос 4оr,ra
Перший заступник директора деп

47-0з-99
Тонковид

с.А. к

Валентlан АРЕНДАРЧУ]К:



Додаток 1

до наказу департаменту освiти
N9

Пере.lIiк пiльгових категорiй вихованцiв

у заклада_к дошкiльноi освiти та llошкi.пьному пiдроздiлi }КlлтомирськоТ
початковоi школи лЬ11

.Nъ

п/п
Категорiя

l Щiти-сироти i дi,ти, позбав,,tенi батькiвського пiклування
') ти з lнвалlднlсrтю
J. Щiти iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до

Закону YKpaiЪll <Пpо державну соцiальну допомогу
маlтозабезпеченим ciM' ямl>

4. .Щiти, у санаторних групах для лiтей з м€lлими
затухаючими формами туберкульозу

5. !iти з особливими освiтнiми потребами, якi навчаються
у спецiальних та iнклrозиЕних групах

6. Щiти з числа осiб, визI{ачqних у cTaTTi 10 Закону Украiни
кПро статус BeTepaHiB цiйни, гарантiТ ix соцiального
захисту))

7. Щiти, один iз ба,гькiв (батьки) яких:
1) ма€ статус }часника бойових дiй, який:
- захищав незалежнi,эть, cyBepeHiTeт та територiальну
цiлiснiсть УкраiЪи i QpaB безпосередню участь в

антитерористичнiй опералii, забезпеченнi iT проведення
чи у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi
безпеки i оборони, вiдtсiчi i стримування збройнот агресiт
Рос:iйськоi Фе;rераuii ф !онешькiй та Луганськiй
областях, або та на iнllrих територiях, де в перiод
виконання цих завдань вqлися BoeHHi (бойовi) лiТ (п. 19-

24 ст.6 ЗУ кПро статуф BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix
соцiального зах-исту>);
- був направле.ним, призtsаним до Афганiстану в перiод
ведення там бойових дiй (п. 13-15 ст.6 ЗУ <Про стаryс
BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ik соцiального захис,гу>);

2) мас статус особи з ilнвалiднiстю в,наслiдок вiйни
(абз.3 п.4, п. l1-15 ч.2,ст.'7 ЗУ кПро статус BeTepaHiB

вiйни, гарантii iх соцiаlrьfiого захисту>);
3) мае статус особи з l[нвалiднiстю внаслiдок бойових дiй
у Афганiстанi;



Продовже]FIня додатка
4) захищав/захищае нФзалежнiсть, cyBepeHiTeT та

територiальну цiлiс:нiсть УкраiЪи i брав/бере

безпосередню yчасть, в антитерористичнiй операцii,

забе:зпеченнi if проведення чи у злiйсненнi заходiв iз
забе:зпечення нацiона_пьноТ безпеки i оборони, вiдсiчi i

стримування збройнсlТ агресiТ РосiйськоТ ФелерачiТ в

Щоrrечькiй та J[уганс:ькiй областях, або та на iнших
територiяХ, Д€ в перiод Еиконання цих :}авдань велися

BoeHHi (бойовi) :цiТ. Вiдцповiдно додатку 4 постанови КМУ
Jф413 вiд 20.08.20|4.року, пiдтвердженням е документ,
який виданий командуванням вiйськовоТ частини, де
вiйськовослужбовець проходить службу на даний час,

складений на офiuiiiномlу бланку, заресстрований в

журналi вихiднлtх док,ументiв, та затверджений пiдписом

уповноваженоТ особи з вiдповiдним текстом, в якому
вказано TepMiH rrереб;rвання в районi антIrтерористичноТ

операrдiТ даного вiйськовослужбовшя або та на iнших
територiях, де в перiол tsиконання цих завдань велися
BocHHi (бойовi) дii.

,Щiти, один iз баr,ькiв (батьли) яких постраждалий учасник
революцiI Гiднортi

ДirЙ . "".";;уrрi,ЙЙ перемiщених осiб, дiти, якi
MaIoTb статус дитини, яка постражд€Lла внаслlдок воснних

дlI{ l цgr к9Ефл,

2

в.

9.



П[ерелiк пiLrьгови.к категорiй учнiв
у зiа]кладах :}afrlJlbHoi сере,Iньоi освiти

Категорiя

{олаток 2

др нак€Lзу департаменту освiти,Jъ

сlзбавленi ба,гькi вського пiклування
отримують допомог1, вiдповiдно до
Про державну соцiальну допомогу

IyI яМ))

оlэвiтнiми поr:ребами, якi навчаються
юзивних класах

{зlначених у cTaTTi 10 Закону УкраТни
aHiB вiйни, гарантiТ ix соцiального

щоrс незалежнiсть, cyBepeHiTeT та
цiлiснiоть УкраТни i брав/бере
Iac],b Е антитерористичнiй операцiТ,

ров;еденн я чи у злiЙсненнi заходiв iз
iона.гlьшоТ безпеки i оборони, вiдсiчi i

iT Росiйськоi ФедерацiТ

KiB (батьки) яких:
асн_ика бойових дiй, який:
:жнi.сть, cyBepeHiTeT та територiальну
.|и i брав безпосередню участь в

й опер4шiТ, забезпеченнi iT проведення
заходiв iз забезпечення нацiональнот
r, вi,цсiчi i стримування збройноТ агресiТ
rцiТ в Донецькiй та Луганськiй областях,
герлlторtiях, де в перiод виконання цих
eHHi (бойовi) лiТ забезпеченнi (п. |9-24
ста]гус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix
ту)));
м, призFаним до Афганiст€tну в перiод
lвих дiй (п. 13-15 ст.6 ЗУ <Про статус
арантii 1х соцiа_гlьного захисту>);
;оби з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни
[-15 ч.2, ст.7 ЗУ <Про статус BeTepaHiB
соцiального захисту>);
jи з iнвалiднiстю внаслiдок бойових дiй

.Nъ

п/п
1 Щi,ги-сироти i дiти, п
2. Щi,ги iз сiмей, якi о,

Закону Украiни (П
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у с:пецiальних r,a iнкл
4, !iти з числа осiб, ви

uПро статус ветер€
захисту)

5. Щi,ги, один iз батькiв
1) мае статус учасн
- захищав незалежн

цiлiснiсть Украiни
антитерористичнiй о-

чи у здiйсненl-ti зах
безпеки i оборони, Bi,

РосiйськоТ ФедерацiТ
абсl та на iнших Tepl
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ст.6 ЗУ кПро ста
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- буu направленим, г

веlIення там бойових
BeTepaHiB вiйни, гара]

2) мас статус особл
(абз. 3 п. 4, п. 11-15
вiiiни, гарантii iх соц
3) мае статус особи з

у.,\фганiстанi;
4) захищав/захища
територiа-гlьну цiл
безпосередню учасl
забезпеченнi iT прог
забезпечення нацiон
стримування 1qLqlt!{9, зIр99r,_|9r,4!дцо, 9Jд9рещ, ч



2 Проло ення додатка 2

теlэиторiях, де
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