
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ житомирськоi MIcbKoi га.ди

вiд l0 .0I.2o2o poкy

нАкАз

м. Житомир Jю Чз

Про виконаннrI рiшення виконавчого комlтету
Житомирськоi MicbKoi ради вiд 05.02.2;020 J\b 108

кПро внесення змiн до рiшення виконавчого KoMiTery
MicbKoi Ради вiд 17.|2.2019 J\ъ1368 <Про встановлення
BapTocTi харчування окремих категорiй дiтей за

рахунок бюджетних асигнувань))

На виконання рiшення виконавЧого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoi Ради
вiд 05.02 )о20 N9108 кПро внесення змiн до рiшення виконавчого KoMiTeTy

MicbKoi ради вiд 17.|2.2О19 Jфl3б8 <Про встановлення BapTocTi харчУВання

окремих категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань)

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв
комплексiв:

1.1.Органiзувати з 1 сiчня 2о20 року BapTicTb харчування для дiтей

раннього та дошкiльного BiKy вiдповiдно до HoBoi редакцii Tl. |.2. <<У закладах

дошкiльноi освiти (в тому числi центрах розвитку дитини та навч€Lпьно-

виховних комплексах) для дiтей, якi заресстрованi в м. Житомирi, с. Вереси та

на територii громад, з якими укладено договiр на передачу мiжбюджетних
трансферiв>>.

1.2. Органiзувати з 1 сiчня 2020 року BapTicTb харчування для учнiв
класiв вiдповiдно до HoBoi редакцii п. |.5.2. <<Для учнiв |,4 класiв,

зареестрованi в м. пtитомирi, с. Вереси та на територii громад, з якими

укладено договiр на передачу мiжбюджетних трансферiв - 42,90 грн. (8,35

грн - кошти мiсцевого бюджету, 34,55 грн.- кошти батькiв) - снiданок, обiд,

вечеря).
1.3. Врахувати в роботi доповнений до рiшення пункт <Фiнансування

видаткiв на харчування дiтей та учнiв пiльгових категорiй, якi мають право на

безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та

вiдповiдних рiшень Хtитомирськоi мiськоi Ради i виконавчого KoMiTeTy

Хtитомирськоi MicbKoi ради, здiйснюсться за рахунок коштiв бюджетiв
ХtитомирськоТ MicbKoi об' еднаноТ територiальноТ громади та територiал ьних
громад, з якими укладено договiр на передачу мiжбюджетних
трансферiв>>.

1.4..Щовести змiст рiшення виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoT

Ради вiд о5.о2.2020 Jф108 <Про внесення змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради вiд 17.|2.2019 J\Ъ1368 uПро встановлення BapTocTi

дошкiльноТ освiти, навч€шьно-виховних
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харчування окремих категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань)) до
вiдома батькiв та провести вiдповiдну роз'яснювальну роботу.

1.5. Видати вiдповiднi змiни до наказiв по закладах освiти про встановлену
BapTicTb харчування дiтей та розмiр батькiвськоТ плати в закладах дошкiльноi
освiти, навч€L[ьно-виховних комплексах.

1.6. Виконання даного наказу взяти пiд особистий контроль.
2. Персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю BapTocTi харчування

вихованцiв та учнiв закладу освiти покласти на керiвника закладу освiти.
З. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника

директора департаменту осв

Щиректор департаменту/ В.В. Арендарчук
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}{it Bt.tKcrtta1.1}lя u"гttтr-cli 33. 35 ']itKtlttv УкраТни Kll1ro ,1trtltKi.'tbHy tlcBiтy>,

c"t,u,l",t,i 56 ЗirKorr1, УкраТнИ <<[1рО ocBit,yil, ll0c,t,atloвl.{ Kaбirle,l,y MirlicT,piB УкраТни
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сilý1()$ря;lуlзi.}н}lя в YrtpaTr,ri)} виliо11а[1.1ий ксlл,ti,гч,t, b,ticbKoT рали
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l, }}ttec,t,bt :зь,titлll jltr рiшсttttЯ l,}и|{tlll{llttlt)l,() Ktr:r,ti"l,c"t,y MicbttoT рад}{

tзiЛ l7,1:.]()lq ý|,lЗбtt Kllpo t]clall()I}"ilelllIrl tзар,l"trс,гi Xiptty,**,,,,o 0кремих

tc;t,гet,tllriii .,ti,r,cЁr ,}i.1 pilxvll(lK бK1;tiKgl}l}lx i-lclJlltyllttl,jb)),l,il викjI|lс-грI l, rrсlвiй Ре;lакцiТ
ll\Jlll--l 1.1,
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-гil naBцilJtblt0-1,}tlXOBltbl.x l{o|\,l1,1;tetccax) ;ltjlЯ ДiтСl:t, lttci заtrlес:Ётрованi. в lut. }Китtrмирi,

с, }:}cpccl* ,1,1l I{a т,ерrчl,tlрiТ I'POIr,lil;'I, з якиN,lи укJlаде|-l() лOгOвlр на передачу

lt i ;ttбKi.:tittg,l,II }4 x,t,llirr r с фер"r i н :

l."l,:..i["ltя ччrriв 1-4 K,lucitl,,tкi зtlреt,с"гровtlнi tз м. Жtlтомllрi, с. Вереси,га

Hat .|"ep1.1ropiT l.pcb-lit.rl. 'J яl(}l\.1}t yKJltl"llcil() jttrliltзip гttl перслilLIу ;vtirкбюд:,кетних

тI,1itнсфср",i,,л - l8.30 цrлл, ttr,35 гргl.-- li()l1.1,1"и N,liсltеl}tэГ(l бкrЛiКе'ГУ,9.95 ГРН,*

K0l1.1,г},l fiui,bKiB) *- ut"lijiat,lttK.

l .5,?, j.[.rln 1,цр,Ig 1-4 класiлl, яlсi japcгc"I,p()BitHi tз tvl. }Ки"гомирi. с. Вереси та

Hil ,lqpllrolTi'f 1po:vra;t" J яýt"l\11,1 yK;lilJ:lc}l() /:tlrl,()Bip lIil llере;llаЧУ МiЖбrОДЖеТНИХ

тра1rсфср rirl. 4].q() t,prr. (,\_ i5 r 1lrr. l((}llll tl rtictteBtltrl ýrtr.trttU"l'1'. 34,55 l'PII. *

K()ll|,]ll Сil lt,tiitl} - ct,ti.,tiltttltt. tlбi"t. всL{сl]я.
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