
дЕIIАртАмЕнт освIти житомирськоi MIcbKoi рдди
нАкАз

м. Житомир

07.02.2020

Про виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy
ЖитомирськоТ MicbKoi ради вiд 05.02.2020 Ns 108

Nь37

На виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoi

ради вiд 05.02.2020 J\b 108 кПро внесення змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради вiд |7.t2.20I9 Ns 1368 <Про встановлення BapTocTi
харчування окремих категорiй дiтей за рахунок бюджетних асигнувань>

НАКАЗУЮ:
1. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти м. Житомира та
с. Вереси
1.1. Органiзувати харчування для учнiв 1-4 класiв, якi зареестрованi на територii
громад, з якими укладено договiр на передачу мiжбюджетних трансфертiв
18,30 грн (8,35 грн - кошти мiсцевого бюдже,tу,9,95 грн - кошти батькiв) -
снiданок.
1,.2. Проiнформувати батькiв 1^lHiB, якi навчаються у закладах загальноi
середньоi освiти м. Житомира i с. Вереси та зареестрованi в ОлiiЪськiй ОТГ i
Станiшiвськилi ОТГ, про рiшення виконавчого KoMiTeTy вiд 05.02.2020 J\Гч 108

на сайтi закладу та через класоводiв (копiя рiшеlrня додасться).
2. Контроль за виконанням даного нак€Lзу покласти на заступника директора
департаменту освiти Ковтуненко С.

.Щиректор департаменту освiти В.В. Арендарчук

департаменту
С.А. Ковтуненко

ffi
ýёi lhl ilрfъ;

Манько В.А.
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lt. ЖmTo;ttll1l

Ilpo внесегlня змi}{ лtl pilIlel{l"lя
ви кOLl t}BLl tl гtl ком i,I,1.1,1,v м i с bKtlT рааи
вiд l 7.1 2,20l9 J\b l 368 <Про встановjlе}{ня
Ва;ЭТtlс'гi харr{чвtlll}lя Oкреtvих ка,l"егорiii

дir ей з;l l1лхунtlк бKl,цrttc,t,llих tlcl.ttl{yвань)}

На tзиl<онання с"гат-гей 33. З5 Закоr"rу УкраТни <tIро доttlкiльну ocвiryD,
cTaTTi 56 Закон.ч УкраТни <Про ocBiTy>, постанови Kaбirlei,y MiHic,l,piB УкраiЪи
вiл 22.11,2004 poK,v- Nл l59l <Про затвердження Hopм харчування у навчаJIьних
,го 0:i;l10р()l}Llих закjlадах)>. на пiдставi стtlтгi 32 Заriону Украiни <Про мiсцеве
cit]vlоBpя;ly BaLl ня rl У краТгr i >) B1.I кOнавч и ii KoMi Ter" м icbKoT ради

I]14PIlllИIl:

l, [Jt-tес,ги змiни ,ilо рituеt-ttля l]икOLtа1l]LlOго tcoMiTeTy MricbKoT ради
Bi;r l 7, | ].20l 9 J,Il l 368 Kl lpcl вс,],0t{Oлul9tl}lя Bap,l,clc,t,i харLlування 0кремих
tса,гегоlriй;ti,гей за paxyH(lK бюjlх<е,гн1,1х асиI,н,чlлаl-,lь)),га tsикJlас,ги у нсlвiй редакцiТ
пу1ll(,гll:

1.2. У зaKjllljlax ;ttltшrci.ltbHtlT tlсвiти (в ,t,tlMty числi центрах розвитку дитини
],а навчаJlьtlо-l}иховl1их комплексах) для дiтей. якi заресстрованi в м. Житомирi,
t,. Bepecbгl"a на териr,rrрii грOмад, з яl(ими укладено логовiр на передаЧУ

м iжбю;trкет}l tlx трансфертi в:

1.4.2, ff,rrя учнirз 1-4 K,raciB, якi зарес:с,гр,lованi в lvt. Житоtчtирi, с. Вереси та
t.lil тер1.I,гtllэiТ грtlrчlаjl, з якиillи уклалеl,лtl iltlt,tlBip на передачу ь,tiжбlодlкетних
трансферt,iв, - ttt.30 грrr, (t"t.35 гр}.l, - l(оtll,ги гмiсцевоl,о ýюджет},9,95 грн. -
Ktll1l],1.1 бат,ьrсi в) -- с t-t iламrrк.

1.5,:, ilля учнiв 1-4 Kllacitl, лltii зilреt]с,грOваtli в pl. Житоп,tирi, с. Вереси Та

lla ,гсри,r,OрiТ г,ptlMrrjt. ,.t якИ\{и yli.laдeltrr .ittrГtrriip на гlере.itачу irliiкбюдiкетt{их
,гplrrc{lcp,titl. - 4].9(l гprr. (t{.З5 lp}l.,. ltоltll,и рtiсttевtrго бюлжету,34,55 ГРН.*
ltоllll t{ ба гьttiв} * cгti;taltclK. tlГli;t. вечеря.



2. f]сlповrlити pi ш_rення llунк"гом :

ФitraltcvBд|lllл l]lJjli.1,1"Kit,l l,tlt харrлуваilllя ;,iiтей та учнiв lliлы,ових категорiй,
якi i\til10,I ll IlpilR() lla бcзKtlttlтtllltte харчуваllllя вiдLlовijtно ,ll0 чиннOгtr
:litкOt{OдаI]с,гl]а УкраТни та вi,ilповiлl-tих рiшень ЖитомирськоТ MicbKoT рали i
l}икOнавчсll,tl Ko:viтcT1, Житtr:чlирськOт MicbKoT ради, :}лiйqнк}сться за рахунOк
кtrш,гiв бю;t;tсетiв iКи"t,clMl"lpcbKoT MicbKoT об'сднаt{OТ територiацьноТ громади ,га

"геритtlрiа;Iь1,11,1х грOмаit з ,lки]чlи )iK.;Iajietlo догOвiр I{a переllач1, мiжбюджетних
,грансфеtrrтiв.

j. Pitl:eHHя зllстссOву(:,l,ься з l сiчгtll 2020 року.

4, ltолt"t,рсrлt, зll B}iKQll&ltl|яM l.tbot,tr рit.llенt"tя rIокj]t}с,ги на заступника
:UiCbtctll'tl l'(}"ilOBи з Ill{l"a},{b лiя;tl,лlос,l,i lзиtctlt,lall1-1иx op1,al,tiB ралп мiсюрову м,0.
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