
Проект рішення 

 

 

Від 14.06.2016 р.         № 142   

     

 

Про звільнення від оплати  

за харчування дітей у  

дошкільних навчальних закладах 

 

Розглянувши заяви гр. Терпеливець Л. І, Олексів І. Ф., Ляшеник І. І., 

Сірачинської Н. І., Козіцької О. А., Магорівської Т. М., Зуб′як Т. Я. про звільнення від 

оплати за відвідування їх дітьми дошкільних навчальних закладів, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», 

«Про охорону дитинства»,  Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667, рішенням виконавчого комітету 

від 29.01.2016 р. № 03 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах міста», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Задовільнити заяву гр. Терпеливець Л. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Вигівському НВК її дочки – Піліх Анастасії Зіновіївни, з 30.06.2016 р. по 31.12.2016 р. 

на 100%. 

2. Задовільнити заяву гр. Олексів І. Ф. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Вигівському НВК її сина – Поповича Мар’яна Ігоровича, з 30.06.2016 р. по 31.12.2016 

р. на 100%. 

3. Задовільнити заяву гр. Ляшеник І. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Вигівському НВК її дітей – Ляшеник Віри Тарасівни, та Ляшеник Надії Тарасівни, 

09.09.2011 р. н., з 30.06.2016 р. по 31.12.2016 р. на 50 %. 

4. Задовільнити заяву гр. Сірачинської Н. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 її дочки – Сірачинської Вікторії Іванівни, з 30.06.2016 р. по 

31.12.2016 р. на 100%. 

5. Задовільнити заяву гр. Козіцької О. А. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 її дочки – Козіцької Маргарити Дмитрівни, з 30.06.2016 р. по 

31.12.2016 р. на 50%. 

6. Задовільнити заяву гр. Магорівської Т. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 її дочки – Магорівської Вікторії Віталіївни, з 30.06.2016 р. 

по 31.12.2016 р. на 100%. 

7. Задовільнити заяви гр. Зуб′як Т. Я. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 її дітей – Зуб′яка Станіслава Андрійовича, та Зуб′яка 

Олександра Андрійовича, з 30.06.2016 р. по 31.12.2016 р. на 100%. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Роксолана Джура 

 

 

 

 


