
дЕtIАртАмЕнт освIти житомирськоi MICbKoi гади
нАкАз

м. Хtитомир

з|.12.2020 ]ф 331

Про виконання рiшень виконавчого KoMiTeTy
Житомирськоi MicbKoi ради вiд2lJ2.2020 року J\9 1533
та вiд З0.|2.2020 Ns 1575 та oKpeMi питання

На виконання рiшень виконавЧого KoMiTeTy ЖитомирськоТ MicbKoi Ради
ВiД21.12.2020 року Jф 1533 кПро встановлення BapTocTi харчування окремих
КаТеГОРiЙ дiтеЙ за рахунок бюджетних асигнувань та oкpeMi органiзацiйнi
ПИТаННЯ>> Та ВiД З0.12.2020 JЮ 1575 кПро внесення доповнень до рiшення
Виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради вiд 21.12.2020 Ns 15ЗЗ <Про встановлення
BapTocTi харчування окремих категорiЙ дiтеЙ за рахунок бюджетних
аСИГНУВаНЬ Та oKpeMi органiзацiЙнi питання)), з метою початку органiзованого
харчування у II ceMecTpi 2020-2021 навчального року

НАКАЗУЮ:
1. Керiвникам закладiв заfальноi середньоi освiти м. Житомира:
1.1. фганiзрати у 202l роцi харчуваннrI за насц.пною вартiстю:
1.1.1. fuя 1^rHiB 1-4 класiв 20,20 грн (снiданок).
1.1.2. fuя y^rHiB 1-4 класiв, якi зареестрованi в пл. Житомирi, с. Вереси та на
територii громад, з якими укладено договiр , на передачу мiжбюджетних
трансфертiв, - 20,20 грн (9,20 грн - кошти мiсцевого бюджету, 11,00 грн -
кошти батькiв) - снiданок.
1.1.З. Для 1^rHiB 1-4 класiв пiльгових категорiй, якi мають право на
безкоштовне харчування вiдповiдно до чиннOго законодавства УкраiЪи та
вiДповiдних рiшень Житомирськоi MicbKoi ради i виконавчого KoMiTeTy
ЖитомирськоI мiськоi ради, незалежно вiд реестрацii та фактичного мiсця
цроживання 20,20 грн - снiданок (згiдно з додатком1).
1.1.4. Для 1^rHiB 1-11 класiв пiльгових категорiй, якi мають llраво на
безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та
вiдповiдних рiшень Житомирськоi MicbKoT ради i виконавчого KoMiTeTy
Житомирськоi мiськоi ради, незалежно вiд ре€страцiТ та фактичного мiсця
проживання 2З,70 грн - обiд (згiдно з додатком1).
2. Проiнформувати батькiвську громадськiсть |-4 класiв про рiшення
виконавчого KoMiTeTy вiд 2t.I2.2020 Jф 15ЗЗ та вiд 30.12.2020 J\Ъ 1575 на сайтi
закладу та через класоводiв.
3. Щиректору закпаду загальноi середньоi освiти с. Вереси Сергiйчуку
П.М. оргаrriзувати з 01 сiчня 2021 року харчування за наступною вартiстю:
3.1.,Щля учнiв 1-4 класiв 15,54 грн - снiданок.



3.2. !ля Учнiв 1- 1 1 класiВ пiльгових категорiй, якi мають право на безкоштовне
харчування вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи та вiдповiдних
рiшень Житомирськоi MicbKoT Ради i виконавчого *orir"ry ЖитомирськоI
MicbKoi ради, 1 8,23 грн - обiд (згiдно з додатком 1).
4. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти Житомирськоi Micbkol
оТГ:
4.1. Звiльнення вiд сплати за харчування
пiсля надання у заклад загальноI
пiдтверджують вiдповiдний статус.

учнiв пiльгових категорiй проводити
середньоi освiти документiв, що

4.2. Органiзрати харчування учнiв, якi вiдвiдують групи подовженого дня, за
pzlxyнoк коштiв батькiв, KpiM пiльгових категорiй.
4.3. Розмiстити на сайтi закJIаду рiшення виконавчого KoMiTery ЖитомирськоТ
MicbKoi Ради вiд21.12.2020 J\ъ 1533 кПро встановлення BapTocTi *uр"уЪч"",
окремих категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань та oKpeMi
органiзацiйнi питання>> та вiд 30.12.2020 J\b 1575 кПро внесення доповнень до
рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд 1t.tz.zoZ0 J\b 15з3 кПро
встановЛеннЯ BapTocTi харчування окремих категорiй дiтей за pury"b*
бюджетних асигнувань та oкpeмi органiзацiйнi nrru"r"u> (додаток 2).
4.4. Провести роз'яснюв€rлЬну робоry сереД батькiвськоi громадськостi 1^rHiB
1-4 класiв, дiтей пiльгових категорiй щодо органiзацiТхарчування у II ceMecTpi
2020 -2021 навчального року.
4.5. Забезпечити:
4.5.1. Переможцiв тендерниХ торгiв на закупiвлю послуг iдалень або
кейтерингових посJIуг у закладах заг€rльноТ середньоi освiти ЖитомирськоТ
Micbkoi отг виробничими примiщеннями (прймiщення харчоблоку, .rrrощu,
що задiяна пiд буфет, де реалiзуеться продукцiя) та обладнанням для надання
посJIуг.
4.5.2. Безперебiйне функцiонрання iнженерних мереж, систем
водопостачання, водовiдведення, теплопостачання, електропостачання у
шкiльних iдальнях.
4.5.З. ВИРОбНИЧi примiщення (примiщення харчоблоку, площq що задiяна пiд
буфет, ле реалiзу€ться продукцiя) у належному caHiTapHoMy cTaHi, наявнiсть
необхiдного дJIя надання послуг холодильно-технологiчного обладнання,
його справнiсть.
5. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти м. Житомира спiльно з
фiзичними особами-пiдпри€мцями, якi забезпечують харчування учнiв,
та директору закладу загальноi середньоi освiти с. Вереси Сергiйчуку
П.М. спiльно з кухарем:
5.1. Забезпечити:
5. l .1 . Виконання вимог роздiлiв VI. Забезпечення харчування, VПI. Вимоги до
санiтарного i спецiального одяry та особистоi гiгiени працiвникiв закладу
освiти, iнших осiб, залr{ених до органiзацii харчування Санiтарного
регламенц для закладiв загальноi середньоi освiти.
5.1.2. Вихiд страв, масу виробiв, що видаються учням (снiданок, обiд) або
реалiзуеться через буфет вiдповiдно до робочого меню.



5.1.3. Наявнiсть технологiчних та к€шькУляЦiйних карт для кожноТ страви
вiдповiдно до робочого меню та дотримання технологiт виготовлення страв.
5.1.4. Наявнiсть AKTiB контрольного опрацювання для страВ, Що вiдсутнi в
нормативно-технiчнiй документацii.
5.1.5. Наявнiсть на видному мiсцi контрольноI порчii на час видачi
приготовлених страв (для yrHiB 1-4 класiв, для дiтей пiльгових категорiй, для
учнiв груп подовженого дня).
5.1.6. ПрийняттЯ дО закJIадУ виключно безпечних i якiсних продуктiв
харчування та продовольчоi сировини у необхiднiй кiлькостi, дотримання
умов i TepMiHiB ix зберiгання.
5.|.7. У повномУ обсязi наявнiсть добових проб з масою вiдповiдно до
робочого меню.
5.1.8. Умови зберiгання та товарне сусiдство продуктiв харчування та
продовольчоТ сировини.
5.2. При складаннi робочого меню, враховуючи BapTicTb продуктiв та
сировини, забезпечити вихiд (масу) основних страв (з м'яса, риби, молочних
продуктiв) при цьому регулювати BapTicTb харчування за меню, зменшуючи
масу хлiба, напоТв, овочiв.
5.3. Забезпечити наявнiсть вiдповiдним чином оформленого меню для учнiв
5-1l класiв (меню вiльного вибору страв).
б. Керiвникам закл:адiв загальноТ середньоТ освiти м. Жtитомира
керуватися у роботi пунктом 3 рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради вiд
|7.|2.2019 J\tb lЗ69 кПро надання пiльг суб'ектам пiдприемницькоi дiяльностi,
якi забезпечують харчування учнiв у закладах загальнот середньоi освiти>.
7. КеРiвникам ЗЗСО ЛЬ 10,27о32,35, мiського лiцею N 1, ЛtЬ 5,19,33, лiцею
ЛЬ 2 керУватися у роботi пунктоМ 5 рiшення виконавчого KoMiTery мiськоТРади
вiд21.12.2020 ЛЬ l533.
8. ПОКласТи персонztльну вiдповiдальнiсть на керiвника закладу освiти за
органiзацiю харчування у шкiльнiй iдальнi та буфетi.
9. Контроль за виконанням даного нак€ву покласти на першого заступника
директора департаменту освiти Ковтуненко С.А.

В.о.директора деп Ковтуненко

Манько В.А.



!одаток 1

J|g,релiк пiльгових категс)рiй учнiв
у закладах загалlьнот с:ередньоi освi:ги, яким забезпечу€:ться 1аряче

)(арчування за кошти б,юджету

-сироти i дiти, позбавленi батькiвського .ri*ny"*""
Щiти iз сiмей, 

"*i оrр",
закону Украiни кпро державну соцiальну допомогу
малозабезпеченим сiм'ям>>

спецiа;тьних та iнклкlзивних класах
Щiти, один iз батькiв яких
1) захищав/захищае незалежнiсть, cyBepeHiTeT та
територiальну цiлiснiсть УкраiЪи i бравlбере
безпосередню участь в антитерористичнiй операцiТ,
заоезпеченнt tt проведення, перебуваючи безпосередньов районах антитерористичноi операцii у перiод iT
проведення, в операцii об'еднаних сил ЗСУ;2) загинув чи помер, захищаючи незалежнiсть,
cyBepeHiTeT та територiальну чiлiснiсть Украiни i беручи
безпосередню участь в антитерористичнiй операцii,-заоезпеченнt tt проведення, перебуваючи безпосередньов районах антитерористичнот операцii у перiод iT

Щiти, один iз батькiв
революцii Гiдностi

х постраждалий rIасник

ти, якi е вн iшньо перемiщеними особами



Фо;rа-аоло t,

yKPAiHiA
ЖtdТОМИРСЪКА МIСЪКА РАДА

вико}IАвчий ,комII,Ет

рIшýн[ýI

вiд4{,4&,РРё8,{у _:&
м. Житомир

Про встаlrовпgння варгостi харчув8ýня
0крýмих кетегýрiй дitей за рахунýк
fiюдхtегних асигнуЕакь 

"а 
oкpeмi питанпя

щодс орrанiзаrliТ харчування

На викоНеннЯ статтgЙ 33, зý 3аконУ УкраТuИ <Про дошкiльну o*Biry>>,
qаlri 56 Зшсону Украlни <ГIро ocBiqn>o постапOýи Кабiнету MiHicTpiB Украiни
ыд 22,11.2$и }lýl591 <ГIр затвердженýя норм харчування у навчшIьних та
ФЗдорВЧШ( 3акfi&дах>, gtýттi З2 3акожу Украiни кПро мiсцев* с*моврядування в
YKpaTHi> внконав.жй KoMiTeT MicbKoi Fжи

3ИРIШИВ:

t. Встановитж з 1 сiчня 2ý21' року BapicTb харчування однigТ дитини
ýа денъ:

1.1. У 3акпадý( дошкiльяоi освiти (в тФму числi цýýтех розвижу
Дlýt{ýП, дошкiльноьqу пiдроздiлi ЖитомирськоТ почажgýоi uкt}яи Лhl t)
м. Житомир тЁ с, Вgрgси:

1 . l .1. Для дiтей раннього BiKy 30,50 rрн.
1.1.2. Для дiтей дошкiльиого BiKy 45,90 грн.
|.2. У закJIqдах дошкiльноi освiти (в rcму числi центрах рз8нтку

дt{тýЁи, дошкiльному пiдроздiлi ЖитомнрькФi початковоi шкоJIи .ýbll} для
дiтей, якi зарестрованi в м. Жиmмнрi тý н8 територii цом&ý, з якнеи укпадýно
лоrовiр на rередачу мi;хбюджетних трансферiв:

1.2.I. Ранньоru вiцу 30,50 грн (2l,з5 грн - кошти батькiв та 9,15 грн *
кýшж м iсýевоrо бюдж*ý).

1.2.2, ýошкiльнOлý BiKy 4ý,90 rрн {32,13 грн - ксштн баrькiв та 13,77 грк
* кошти мiсцеgого ýюлжсту).

1.З. У закл*дý( дошкiльноТ освitи (в тому числi цýнтрах розвитку
дитини, дошкiлъному пiдрgдiлi Житомирсвкоi початковоf школп Jфl l )
м. ЖНтомира ýeзa;lýжHo вiд реестр*шiТ та фактичного мiсця шрживаýкя:
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l.З.1. У санаторнtих групах для дiтей з латентною туберкульозною
iнфекuiею та пiсля вилiiкування вiд туберкульсlзу i для дiтей Житомирського
спецiального закладу д()шкiльноi освiти Житомирськоi MicbKoi ради ЛЬ59, як
таких, якi мають crTaTyc дiтей iз складними психоневрологiчними
зil<ворюваннями, - 58,00 грн.

1.3,2. Для дiтей пiльгових категорiй, якi MaroTb право на безкоштовне
харчування вiдповiдно до тIинного законодаj]ства УкраiЪи та вiдповiдних
рiшень Житомирськоi lиiськrэi ради i виiконавчого KoMiTeTy, Житомирськоi
MicbkoT радио у розмiрi встаlrовленот BapTocTi харчування вiдповiдно до Biky
(згiдно з додатком 1).

1.3.3. Для дiтей з бага,годiтних ciMeii багькiвська плата визначаеться у
розмiрi 5аYо встановленоТ батl;кiвськоi платрl за харчування вiдповiдно до BiKy.

1.4. У закладах зiагапьноТ середньоi clcBiTи м. Житомира:
1.4.1..Щля учнiв 1-,4 клас:iв 20,20 грн (снiданок).
1.4.2. [ля учнiв 1-4 класiв, якi зареестрованi в м. Житомl,tрi, с. Вереси та

на територii громzд, з якими укладено д,оговiр на передачу мiжбюджетних
трансфертiв,20,20 грн (9,20 црн - кошти мiсцевого бюджеry, l 1,00 грн - кошти
батькiв) - снiданок.

1.4.З. [дя 1.rHiB l^4 класiв пiльговlах категорiй, якi мають право на
безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи та
вiдповiдних рiшень Ж.итомирськоi MicbKoT ради i виконавчого KoMiTeTy
ЖитомирськоТ MicbKoT ради, нездIежно вiд реестрацii та фактичного мiсця
проживання 20,2а грн - снiда,нок (згiдно з д;одатком2).

1.4.4. ffля улнiв 1-11 _класiв пiльгових категорiй, якi MzlIoTb право на
безкоштовне харчування вiдповiдно до 1Iинного законодавства УкраТни та
вiдповiдних рiшень Х(итоtчширськоТ MicbBloT ради i виконавчого KoMiTeTy
ЖитомирськоТ MicbKoT ради, незалежно вliд ресстрацiТ та фактичного мiсця
проживання 2З,70 грн - обi,ц (згiдно з додатком 2).

I.4.5. flля учнiв початкових класiв Ж.итомирською мiського колегiуму,
якi навчаються на базi Ж,итомирського закладу дошкiльнсп освiти Ns 25

ЖитомирськоТ MicbKoT ради, Житомирсысоi ryMaHiTapHoT гiмназii J\b l, якi
навчаються на бжi Житсlмирського з,}кладу дошкiльноТ освiти JYg З4
Житомирськоi MicbKoT ради, ЖитомирськоТ загаIьноосвiтньоТ школи I-III
ступенiв Jt 21, якi н?:вчою,гься на базi )IfuтоNIирського закJtаду дошкiльноТ
освiти NЬ 38 Житомирськоi MicbKoi ради, ЖитомирськоТ загаJIьноосвiтньоТ
спецiалiзованоТ школIл I-IШ сryпенiв Nh l6, якi навчаються на базi
Житомирського закладу допtкiльноi освiти ЛЬ 65 ЖитомирськоТ MicbKoi ради:

1.4.5.1. 45,90 грн - сн:iданок, обiд, вечеря.
1.4.5.2. Зареестрованi в м. Жит,омирi, с. Вереси та на територii'

громад, з якими уклаlцено ,цоговiр на передачу мiжбюджетних трансфеРтiв,
45,90 грн (9,20 грн - liоштрII мiсцевого бrодже,tу, З6,70 грн - кошти батькiв) -
снiданок, обiд, вечеря.

1.4.5.З. Пiльгових категорiй, якi мають право на безкоштовне
харчуван}uI вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи та вiдповiдних

рiшень Житомирськоi MicbKoi ради i влtконавчого KoMiTery Житомирськоi
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MicbKoT ради, незZLJIежно вiд ре€страцii та фактичного мiсця проживання 45,9О
грн - снiданок, обiд, вечеря (зr:iдно з додатк(lм 2).

1.4.6. fuя Учнiв початкових класiв Жlлтомирськоi загапьноосвiтньоi
ШКОЛИ I-III Сryпенiв J\! 7 iM. Et.B. Бражевського, якi навчаються на базi закладу
Житомирсъкого спецiапl,ного закладу дошпliльн:оi освiти Ng 59 ЖитомирськоТ
MicbKoT ради, 58,00 грн.

1.5. У закладi допrкiлытоi освiти с. Вtэресlа:
I.5.1. Для дiтей раlпньог,о BiKy 30,50 ]рн (9,15 грн -коlцти батькiв та

2l,З5 грн - кошти мiськоlю бю,джету.
1.5.2. .Щля дiтей доrшкiлыного BiKy 45,90 грн (1З,77 грп - кошти батькiв та

З2,1З грн - кошти мiськrэго бrоджету.
1.5.3. Щля дiтей пiльгоЕих категорiй, якi мають право на безкоштовне

харчування вiдповiдно до чинного законодавства Украiни ,та вiдповiдних
рiшень ЖитомирськоТ bticbKcl,i ради i виконавчого KoMiTeTy ЖитомирськоТ
мiськоi ради, у розмiрi встановленоТ BapTocTi харчування вiдповiдно до BiKy
(згiдно з додатком 1).

1.5.4. Для дiтей з багат,одiтних сiмей батькiвська плата визначасться у
розмiрi 50Yо встановленоТ бат,ькiвськоi платлtзахарчувr}ння вiдповiдно до BiKy.

1.6. У закладi загlалъноi середньоi осiliти е. Вереси:
1.6.1. fuя учнiв 1-4| класiв 15,54 грн - с:нiданок.
1.6.2. Мя 1^rHiB 1.-11 класiв пiльговлж категорiй, якi мають право на

безкоштовне харчуванн.,п вiд:повiдно до чинного законодавства Украiни та
вiдповiдних рiшень Жлtтомирськоi MicbKoi ради i виконавчого KoMiTery
Житомирськоi MicbKoi ради,l8,2З грн - обiдl (згiдно з додатком 2).

2. Закладам заг:uIьно[ середньоi освliти м" Житомира, закладу загальноi
середньоi освiти с. Верес:и орг,анiзувати харчування учнiв, якi вi,двiдують групи
продовженого дня}за pa}lyнoк коштiв батькilз, KpiM пiльгових кат,егорiй.

З. Звiльнення в,iд спJпати за харчувilння вихованцiв та:iчнiв пiльгових
категорiй проводити пiслtя над,ання у заклад дошкiльноТ освiти, заклад загальноТ
середньоi освiти докумеFtтiв, l_лдо пiдтверджуlоть вiдповiдний ста,гус.

4. Керiвникам закл;адiв загальноi середньоi освiти забезпеч.ити:
4.1. Переможцiв тендеjрних торгiв на закупiвлю послуг iдалень або

кейтерингових послуг у закладах загаJIьноi середньоТ освiти Житомирськоi
MicbKoi ОТГ виробничtими примiщеннямII (примiщення харчоблоку, площа,
що задiяна пiд буфет, де реапiзуеться продукцiя') та обладнанням для надання
послуг.

4.2. Безперебiйн,е ф,ункцiонуванЕrl iнженерних мереж, систем
водопостачаннrI, водоlзiдведення, теплопостачання, електрOпостачалruI у
шкiльних iдальнях.

4.З. Виробничi прlлtмiщс:ння (примiщення харчоблоку, пл()щв, що задiяна
пiд буфет, де реалiзlусться пролукl_tiя) у належному caHiTapHoMy cTaHi,
наявнiсть необхiдного для надання послуг холодильно-технологiчного
обладнання, його справ;нiсть.

5. Установити, що У зв'язку з вiдсутнjiстrо у закJIадах загальноТ середньоi
освiти М 10, 27,З2,3:5, MicbKoMy лiцеi Ns 1 належних умов дJuI органiзацii
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хФчування, забе3печуватн харчування дл* учнiв вк&заних закл4дiв ша базi
виробничих примiuýнь та обладнаннi заклqдiв загЕlпьнот серелньот ocBiTH
Jф 5, l9,33,лiцею ЛЬ 2,

6. Визн*ти TaKýMHl цо втрaтиJlи чиннigrь рiшемня викоýаsчоrо KoMiTeTy
вiд 17.12.2ar9 Лh 1368 (Пр встаýовяsння BapTocTi харчувýиня окремих
кmеmрiЙ дiтеfi, зiL рш(уflок бюджетннх аЁигнув&ньD} вiд 05.02 .2020 Jtl! 108
{tпро внесення змiн д0 рiшення ýиконавчого koMiTery Житомирськот MicbkoТ

ради вiд l7.12.2al9 J&l368}"
7, Визнатн таýýми, що втрачають чиннiсть пункти lo 2о 7 рiшення

8иконавчоm KoMiTeTy вiд 17.12.2019 }lb 1369 кПро надаýня пiльг суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльноgтi, якi забезпечують харчуванýя yrпiB у закfiадах
загапьноi сердньоi ocBiTpt> пiсля уrilIaдання господарських доrоворiв з
переможцям}r,тендерýих торгiа на закупiвлю послуг iдапень або кейтеринг,ових
посяуг.

8. Контроль за виконанýям цього рiшення покJIасти на засryпника
MicbKoro гоJIови з rlитаr{ь дiяльностi виконавчих органiв ради Мiсюрву М,О.

мigький rOлова . Сухоtчtлин



Додаток l
до рiшекня ýиконаýqоro
KoMiTery MicbKoT р4ýý
.р/,-/е. ir!рNя пг#

Пэрнliк пiльltвкх кsтегорiй rнхованцiв
у зslýпаДflх дошКiльноI освiтИ тп дошКiльному пiдроздiлi

Жmтомирськ*ý початковоI школн Лlht l
ль
п/rl Категорiя

l Дrги-сцrоти i дiти, позб9в4lенi батькiвського пiклува}lня
2, ,ý|ги з iл,lвалi&нiстю
3.

4. ,Щiти, у санаторннх групех J[пя 

'iтей 
з лаrенжою

ryýеркульозною iнфекuiею та пiсля вилiqування вiд
туберкульозу _

5. пЩir,и, якi потребуrоть корекцii фй"но.о .rd-б-
рq:ш!qцсго розвитку,],ри валого л i ку ван ня i реаб iл iTarr if

6.
| Дiти, оди}t iз ýaTbKiB яких

l } захищав/захищас нýзаJIежнiсть, cyBepHiTeT т8
територiмьну цiлiснiсть УкраТни i бр*#бере
безпосердню участь в антитёроркgтичнiй операцiТ,
забезпечеrrнi Гi проЕеденняо перебуваюч н безпосердньо
ý районах ентитерорисжчноi операцiт у перiод iT
првýдення;
2} загиýув чи помgр, захищалочи нсзмежнiстьо
cyBepeHiTe? та територiальну цiлiснiсть УкраТни i беручи
безпосередýю учgсть в &нтитsрристичнiй оперiцii,
забезпеченнi ii прсýеденняо перебуваючи безпосередньо
в районах 8нтнтерристичноТ операцiТ у перiод ii
проýедепня, в ощрацii об'сдканих сил 3СУ

7. ff,iTH, один iз батькiв яких
револtоцiт Гiдностi

постраждалий учасник

8. Дirц щс BHyтpitttllьо перемitцellими особами

ff,иректор дýпартаме нту
освiти MicbKoT радн

Г{ерший за*тупник мiською голови
з питань дiяльностi виконавчнх
органiв рqди

Bt ts. Арндарчук

()ргм|l3лtлЙно-
пр,-rr,э*оЛьг'О'

С.Г. ()льLllаl,lська



Додатрк 2
ло рiшення в}lконавчOц}
KoMiTeTy MicbKoi р4ди
а./"/4. t4'8Ж -{frr

Перепiк пlльrових кnтеrорif, учнiв
у зffкпадпх зýI?JlьноТ серлшьоt осеiти

ль
п/п Itатеrорiя

I Дчд:sgрg1, ! дiти, позбавленi батькiв;;ЙrO {rilrлyrаýня
)

3. Дiти з особливими ocBiTHi ми потребамй; ;кйБчаюй;
у спецiаlьних та iнклюзивних класах. *_ - *-- : -::-----::,-:,jl

д ýiти, один iз SaTbKiB яких
I) захиtцав/зехищае незапежнiсть, сувериiтет та
тернторiальну цiдiснiсть Украi'ни i бра#бере
безпосередню участь в антиreрýрисжчнiй операuii,
заб{ззпеченнi iT проведення' и безпосередньо
в раЁонвх ýfiтитýрориетичнот операшiт у перiод iT
прведе}лня;
2) загинув чи f]oмep, захищ&týчи незалеrкнiеть,
cyвepeHiTeт тв територiа"пьну uiлiснiсть УкраТнн i беручи
бrзшосередню учsýть в антfiтерристичнiй oнepauiT,
забезпеченнi fi провýданняо перебуваючи безпосередньо
ý районах аýтитёрор}rстичноТ операчi.i у перiоя Tf

црQ}_ведення, в оперtцiТ об'€дканих сил 3СУ
5. ffiти, один iз батькiв яких постраждалнй учасник

Революцii] Гiдное?i
6. ,Щýи о я к i ý_gtlузр ! ццtьо, перsм i ще н и м и оссбам и

ýиректор департаменту
ocgiTH MicbKoT ради

Перший зеступпик мiськогrэ голOви
з пfiт&нь дiяльностi вltкgнавчих
органiв р&дн

В. В. Ареплар,rук

rlргмt3^ц|*но.,
;р.,tэrопькоt

С.Г. ольuJа}lсьt{а

ffiти iз сiмейо якi отримують лопойоф ;irБйдно до
закону Укратни <<про держа8ну сочiальну допомоry
малозаýезпýчен и м ci м' я м>>



yKPAi|-|A
житомирськл NtICI,KA рАлл

ВИКОНАВLIИЙ КОМIТЕТ

рIшЕнI{я

ъiлlg Эfulфýч Пdfd
м. Житомир

до рiшення виконавчого KoMiTery
MicbKoi р4ди вiд 21.12.2020 J& 1 533
пПро встановлення BapTocTi харчування
окремих категорiй дiтей за рахунск
бюджетцих асигнувань та oкpeмi питання щодd
органiзацiТ харчування)

На викоНан}Ш статтеЙ 33, 35 ЗаконУ У!раТнИ ,,Про доrшкiльну ocBiTy>o
cTaTTi 5б Закону Украiни кПро ocBiTy>>, постаr{ови Кабiнету МiiriстрiЪ ЧкрЙи
вiд22.I 1.2004 ль159l <Про затвердження "ф, "uрчу"ч"ня у навч€шьних та
оздоровчих з€lкJIадЕ[ю), на пiдставi cTarTi 32 Закону Украiни кПро мiсцеве
самоврядувЕlIIня в YKpaiHb> виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

1. ,Щоповнити та викласти у новiй РелакuiТ додатки I, 2 рiurення
виконавЧого KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 21.12.2ф20 N9 15ЗЗ <ГIро 

".ru"ЪвленняBapTocTi харчування окремих категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань
та oKpeMi питаннЯ шtодо органiзашiT харчуваI{ня)).

2. Контроль за виконанням цього рi[шення покласти на заступника
мiського голови 3 питань дiяльностi виконавчих фрганiв Ради Мiсюрову й.о.

Мiський гоJlоI}а

пргмrзлцtйно__*пЪ.rr"*опо,ноl

€ý,*еухомлин



ýодаток l
до рiшення виконавчого
lcoMiTery MicbKoT ради
,!р. -ra ,арýй Ng ".Еуf

Перелiк пiльгових катеrорiй BltxoBatlцiB
у закладах дtошкi.tlьноi освiти та дошкiльlltrму пiлроздi.,li

ж ькоi л}1IиLтOмп початковоl школи.N9
м
п/п Каr,егорiя

1.

2. дiти з iнвалiднiстю
J. fliти iз сiмей, якi отримують допомо.ffi

закону Украiни кпро державну соцiальну допомоry
малозабезпеченим сiм'ямD>

4. Щiти, у санаторних Iрупах
туберкульозною iнфекцiею
туберкульозу

для дlтеи з латентною
та пiсля ви.ltiкування вiда

5. Щiти, якi ttо:грсбуirэть корекrцii' (iiзичного таlабо
!о,зумового розви,гl(у, ]рц]цццl,о lriKy Bar lrtя i реаб i.ll i,гацiТ

б. .Щiти, один iз батъкiв яких
1) захищав/захищае нЕзалежнiсть, cyBepeHiTeT та
територiальну цiлiснiсть УкраТни i брав/бере
безпосередню участь в антитерористичнiй операфТ,

Fзаоезпеченнi if проведення, перебуваIочи безrrосередFIьо
в районах анти.герорис.гичнот операцii у перiод iT
проведення, в операuiТ об'еднаних сил ЗСУ;
2) загиIlув чи lloMep, захищаlочи незалежнiсть,
cyBepeнiTeT та територiалhну цiлiснiсть УrсраТни i беручи
безпосередню участь в антитерористи.lнiй операчiТ,
забезпеченнi ii шроведенt{я, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерорисtиLIноI операцii у перiод iT
провед9ння, в опер_рrri!'об']слнаних сил ЗСУ

7. ,Щiти, олин iз батькiв яких
Револлоцii Гiдуостi

постра>l(далий учасник

8. Дr:ги, якi е внуr:рiшrtьодgремiщеLtими особамЙ

Щиректор департаменту
освiти MicbKoi ради

Перший заступник
.з пЕтань дiяльностi
органiв ради

мiського голови
виконавчих

[З. I3. Арендарчук

".?:*i#'iНi

С.Г. ольшанська

и



ffиректор департаменту
освiти мiськоi ради

Перший заступник мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради

Пlерелliк пi.llьгових l{irlтегорil'i учнiв
} ЗпКлд7:|ах загаJlьноТ серецньоТ ocBi,l"pt

Додаток 2

до рiшення виконавчого
KoMlTeTy Mlc.bкol ради
Зt ая, i.#&"a Ng ,rлry"г

В. В, Арендарчук

ль
п/п Кiлr,егорiя

1. ffi:ги-сироти i дi:ги, позбавленi батькiвськог0 пiклування
2. !,iти iз сiмей, якi отримують допомогу вiдгrовiдно до

Закону Украiни кПро державну соцiальну допоI\dогу
малозабезпеченим сiмоям>

J. ffiти з особливими освir"нiми rrо"гребами, якi навчаються
у спецiальних та iнклюзивних t(ласах

4. .Щiти, один iз батькiв якик
1) захищав/захищас незалежнiсть, cyBepeHiTeT та
територiальну цiлiснiоть УкраТни, i брав/бере
безпосередню участь ts антитерористичнiй операцii,
забезшеченнi iT проведення, перебуваIочи безпосередньо
в районах антитерориOтичноТ операцiТ у перiод iT
IIроведення, в оrrерацii оФ'сднаних сиJl ЗСУ;
2) загинув чи помqр, захищаючи незалежнiсть,
cyBepeHiTeт та териr,орiа-льну шi.llicHicTb Украiни i беручи
безпосередню участь Е антитерористичнiй операцiТ,
забезпеченнi iT проведенняо перебуваIOчи безпосередньо
в райолtах антитерориФтиtI}l0Т операцiТ у перiод ii
провед9ння2 в операцiТ оф'сднаlлих сил ЗСУ

5. .Щiти, один iз батькiв яких постраждЙЙГучасник
Револrgшii Гiдностi

6. ДЦц, якi с BtlyTpirlrHbo llЕремiшlеtlими особами

:iънЁнr#,
\ 

'ОSОТS 
/

С,[', ольrlJанська


