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РОЗШОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вiд Р6, Р[ 2-са & Ns ,/Ё /

Про вiдновлення роботи закладiв
дошкiльноi освiти Житомирськоi
MicbKoi територiальноi громади

У зв'язку з вiдновленням роботи пiдприсмств та установ, для
забезпечення життедiяльностi MicTa, пiдтримки та розвитку економiки,
враховуючи потребу батькiв у влаштуваннi дiтей до закладiв дошкiльноi
освiти, на пiдставi Закону Украiни <Про затвердження Указу Президента
УкраiЪи <Про продовження TepMiHy дii военного стану в УкраiнЬ:

1. Щепартаменту освiти MicbKoi ради:
1.1. Вiдновити роботу закладiв дошкiльноi оовiти ЖитомЙрськоi MicbKoi

територiальноi громади з 09 травня 2022 року за умови HEuIBHocTi у закладах
пристосованого укриття та закрiпити територiально за ними Ti заклади, у яких

укриття вiдсутнi.
|.2. Спiльно з керiвниками закладiв дошкiльноТ освiти укомплектувати

групи загального розвитку у кiлькостi до 15 дiтей та забезпечити проведення
освiтнього процесу з дiтьми, враховуючи особливостi функцiонування
закладiв в умовах дiТ воснного стану та передбачивши гну^лкий режим роботи
вiдповiдно до запитiв батькiв.

1.3. При прийомi дiтей до закладiв враховувати зайнятiсть на роботi обох
батькiв.

1.4. Здiйснювати зарахування до закладiв дошкiльноi
внутрiшньо перемiщених осiб та утримувати ik безкоштовно.

1.5. Зараховувати дiтей з важкими порушенчями
порушенням зору, слуху, з iнтелектуалъною недостатнiстю,
психiчного розвитку, дитячим церебральним паралiчем, з дитячим аутизмом)
до Житомирського спецiального закладу дошкiльноi освiти Ns 59
Житомирськоi MicbKoi ради та утримувати безкоштовно.

1.б. Забезпечити дiтей, якi по,гребують iнклюзивного навчання, психолого-
педагогiчними та корекuiйно-розвитковими послугами педагогiчними
працiвниками закладiв дошкiльноТ освiти iз залученням фахiвцiв iнклюзивно-
ресурсних центрiв.

освiти дiтей

у розвитку (з
iз затримкою



2

1.7, ПризупиI{ити тимчасово на гrерiод дii l]ое}Iного стану надання пiльги
безкошrтовrlого харчуваI{ня у закладах дошrtсiльноi освiти дiтям, яlti мають
тиМЧасовi ocBiTHi гlотреби та вiдвiдували спеlдiалъгIi групи для дiтей з
порушенням мовлення.

1.8. Органiзувати харчування лiтей у закладах дошкiльнот оовiти у
вiдповiдllостi до встановленоТ BapTocTi харчуванI]я рiшенtлям виконавLIого
KoMiTeTY MicbKoT РадИ вiд 0I.|2,2021 року Jфlз75 <Про встановлення BapTocTi
харчування окремих категорiй дiтей за рахунок бюдrкетних асигtIувань),

1.9. Зобов'язати керiвниtсiв закладiв дошtсi.liьноi освiти забезпе.lувати
суворе дотримаНня вимоГ безпечt-lОго перебування у закладi Bcix учасникiв
освiтнього процесу, чiтке дотримання iгlст.рукцiй щодо дiй у випадках
оголошення повiтряllоi тривоги та вчасну евакуацiю учасникiв освiтнього
процесу в пристосоване укриття,

2. Розпорядlження мiського голови Bizr о4,04,2о22 Jф 245 uПро
органiзацiю роботи окремих закладiв дошtкiлtьноТ освiти MicTa у перiод дiТ
военного стану) та розпорядження плiського голови вiд 29.04 ,2022 року }Г9 3З8
кПрО внесення змit-I до розпорялження мiського голови вiд 04.04 ,2О22 року JФ
245 <ПрО органiзацiю роботи окремих закладiв доrшкiльноi освiти MicTa у
перiод дiТ воснного станУ) вважати такими, ll]o втратили чиннiсть.

3. Itонтроль за виконанням цього розпоряд)кення покласти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради N4арiю
Мiсюрову.
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