
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

 

 

Від  05.06.2015 р.               №    106                                                                                                                                                                                                           

 

Про звільнення від оплати 

за відвідування дитячих 

дошкільних закладів 

            

 

         Розглянувши заяви гр. Щипанського В.В., Петрів О.Л., Почтар В.А.,                     

Скрентович Г.В., Федоронько М.М.,  про звільнення від оплати за відвідування їхніми 

дітьми дитячих дошкільних закладів, керуючись Законом України ”Про дошкільну освіту” 

та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667, Законом України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Програмою підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористечній 

операції в східних областях України, з-атвердженої рішенням сесії Бурштинської міської 

ради шостого скликання № 10/53-15 від 08.04.2015 р.,  виконком міської ради вирішив: 

           1. Задовільнити заяву гр. Петрів Ольги Любомирівни у звільненні від оплати за 

відвідування ДНЗ № 2 її дітьми –  Возняком Матвієм Романовичем 06.08.2010 р.н.,  та 

Возняком Іллею Романовичем 06.08.2010 р.н. на 100%  з 04.06.2015 р. по 31.12.2015 р. 

            2. Задовільнити заяву гр. Почтар Віри Анатоліївни у звільненні від оплати за 

відвідування ДНЗ № 3 її дитиною – Почтарем Назарієм Сергійовичем, 15.03.2011 р.н., на 

100%  з 04.06.2015 р. по 31.12.2015 р. 

             3. Задовільнити заяву гр. Скрентович Галині Володимирівні у звільненні від 

оплати за відвідування НВК с. Вигівка її дитиною – Скрентович Владиславом 

Олеговичем, 11.06.2012 р.н., на 100%  з 04.06.2015 р. по 31.12.2015 р. 

              4.  Задовільнити заяву гр. Федоронько Мар’яни Миколаївним у звільненні від 

оплати за відвідування НВК с. Вигівка її дитиною – Данилків Софією Степанівною, 

23.05.2012 р.н., на 100%  з 04.06.2015 р. по 31.12.2015 р. 

              5. Відправити на до вивчення заяву гр. Щипанського Василя Володимировича у 

звільненні від оплати за відвідування ДНЗ № 2 його дитиною  – Щипанським Максимом 

Васильовичем, 23.10.2012 р.н., 

              6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Козар. 

 

 

 

 

Міський голова                                                               П. Курляк 

 

 


