
 

 

  

 

 

 

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від  ___________№ _________ 

                    м. Житомир 

 

Про встановлення вартості харчування 

окремих категорій дітей за рахунок  

бюджетних асигнувань   

 

 

На виконання  статтей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 

статті 56 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 року №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах”, на підставі статті 32 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити з 1 січня 2019 року вартість харчування однієї дитини на 

день:  

1.1. У закладах дошкільної освіти (в тому числі центрах розвитку дитини 

та навчально-виховних комплексах) м. Житомира: 

1.1.1.  Для дітей раннього віку 20,70  грн.  (12,42 грн. - кошти  батьків  

(60% від вартості харчування) та 8,28 грн. - кошти місцевого  бюджету  (40% 

від вартості харчування). 

1.1.2. Для дітей дошкільного віку  33,96 грн.  (20,38 грн. - кошти батьків 

(60% від вартості харчування) та 13,58 грн. -  кошти місцевого бюджету (40% 

від вартості харчування). 

1.1.3. У санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною 

інфекцією та після вилікування від туберкульозу і для дітей та учнів 

Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 

Житомирської міської ради, як таких, які мають статус дітей із складними 

психоневрологічними захворюваннями, - 40,05 грн. 

1.1.4.  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 
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міської ради, у розмірі встановленої вартості харчування відповідно до віку 

(згідно з додатком 1). 

1.1.5. Для дітей з багатодітних сімей батьківська плата визначається у 

розмірі 50% встановленої батьківської плати за харчування відповідно до віку. 

1.2. У закладах загальної середньої освіти м. Житомира: 

1.2.1. Для учнів 1-4 класів непільгових категорій 17,50 грн.                                      

(8,00 грн. – кошти місцевого бюджету, 9,50 грн. – кошти батьків) – сніданок. 

1.2.2. Для учнів 1-4 класів 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, 17,50 грн. – сніданок (згідно з додатком 2). 

1.2.3. Для учнів 1-11 класів 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, 21,70  грн. – обід (згідно з додатком 2). 

1.3. У навчально-виховних комплексах для учнів 1-4 класів м. Житомира: 

1.3.1. Непільгових категорій 33,96 грн. (8,00 грн. – кошти місцевого 

бюджету, 25,96 грн. – кошти батьків) – сніданок, обід, вечеря. 

1.3.2. 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,   

33,96 грн. – сніданок, обід, вечеря (згідно з додатком 2). 

1.4. У закладі дошкільної освіти с. Вереси: 

1.4.1.  Для дітей раннього віку 20,70  грн.  (8,28 грн. - кошти  батьків  

(40% від вартості харчування) та  12,42 грн. - кошти місцевого бюджету  (60% 

від вартості харчування). 

1.4.2. Для дітей дошкільного віку  33,96 грн.  (13,58 грн. - кошти батьків 

(40% від вартості харчування) та 20,38 грн.  -  кошти місцевого бюджету (60% 

від вартості харчування). 

1.4.3. 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). 

1.4.4 Для дітей з багатодітних сімей батьківська плата визначається у 

розмірі 50%  встановленої батьківської плати за харчування відповідно до віку. 

1.5. У закладі загальної середньої освіти с. Вереси: 

1.5.1. Для учнів 1-4 класів 13,46 грн. – сніданок. 

1.5.2. Для учнів 1-11 класів 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, 16,69  грн. – обід (згідно з додатком 2). 

2. Закладам загальної середньої освіти м. Житомира, закладу загальної 

середньої освіти с. Вереси, навчально-виховним комплексам м. Житомира 
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організувати харчування учнів непільгових категорій, які відвідують групи 

подовженого дня, за рахунок коштів батьків. 

3. Визначити як пільгову категорію, що має право на безкоштовне 

харчування у закладах дошкільної освіти м. Житомира, навчально-виховних 

комплексах м. Житомира, закладах загальної середньої освіти м. Житомира, 

закладі дошкільної освіти с. Вереси, закладі загальної середньої освіти              

с. Вереси дітей, один із батьків яких постраждалий учасник Революції Гідності. 

4. Звільнення від сплати за харчування вихованців та учнів пільгових 

категорій проводити після надання у заклад дошкільної освіти, навчально-

виховний комплекс, заклад загальної середньої освіти документів, що 

підтверджують відповідний статус. 

5. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

від 21.10.2015 № 768 «Про встановлення вартості харчування окремих 

категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань»,  від 20.12.2017 № 1220 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської 

ради від 21.10.2015 № 768». 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу обов’язків та на в.о. старости села Вереси Шута О.В.  

 

 

 

Міський голова         С.І.Сухомлин 
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Додаток  1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

__________ № ________ 

 

 

Перелік пільгових категорій вихованців 

у закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах 

   

№  

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 латентною 

туберкульозною інфекцією та після вилікування від 

туберкульозу 

5.  Діти, які потребують корекції фізичного та/або 

розумового розвитку, тривалого лікування і реабілітації 

6.  Діти, один із батьків яких 

1) 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; 

2) загинув чи помер, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і беручи 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 

в районах антитерористичної операції у період її 

проведення 

7.  Діти, один із батьків яких постраждалий учасник 

Революції Гідності 

8.  Діти, які є внутрішньо переміщеними особами 

 

 

Директор департаменту освіти     В. В. Арендарчук 

                   

Керуючий справами                                                                                              

виконавчого комітету       О. М. Пашко 
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Додаток  2  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

       __________ № ________ 

 

 

Перелік пільгових категорій учнів 

у закладах загальної середньої освіти  та навчально-виховних комплексах 

 

№  

п/п 
Категорія 

1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування 

2. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

3. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних класах 

4. Діти, один із батьків яких 

1) 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; 

2) загинув чи помер, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і беручи 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 

в районах антитерористичної операції у період її 

проведення 

5. Діти, один із батьків яких постраждалий учасник 

Революції Гідності 

6. Діти, які є внутрішньо переміщеними особами 

 

 

 

Директор департаменту oсвіти     В. В. Арендарчук  

 

Керуючий справами                                                                                              

виконавчого комітету       О. М. Пашко 

 

 


