
 

 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  31.10.2022                                         м.Бурштин                                               № 226 

 

                                                               

Про звільнення від оплати за 

відвідування басейну КНП «Плавальний 

басейн « Дельфін»  

 

 

Розглянувши звернення директора КНП «Плавальний басейн «Дельфін» 

Бурштинської міської ради» О.Новіцького, з метою сприяння розвитку спорту на території 

Бурштинської територіальної громади, на підставі ст.ст. 32, 52, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.04.2009р. №356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», 

спільного Наказу  Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009р. №3042/1030/936 «Про 

затвердження Порядку та умови надання платних послуг закладами фізичної культури і 

спорту,  що утримуються за  рахунок бюджетних коштів», виконавчий комітет міської ради   

вирішив: 

 

1. Затвердити перелік категорій осіб, котрі звільнені від оплати за відвідування КНП 

«Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради». 

2. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на директора КНП 

«Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» Олександра Новіцького. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                            Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                   рішення виконавчого комітету 

                                                          міської ради 

                                 від 31.10. 2022  № 226 

 

              Перелік 

 категорій осіб, котрі  звільнені від оплати за відвідування  

КНП «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» 

 

1.Діти до 16 років з інвалідністю І, ІІ групи (право на безоплатне користування ( 2 рази в  

тиждень); 

2. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; ( 2 рази в  тиждень); 

3. Діти віком до 16 років та дружина/чоловік загиблих (померлих), смерть яких настала          

у зв’язку із безпосередньою участю у бойових діях, здійсненні заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого 2014 року; ( 2 рази в  тиждень); 

4. Діти  ВПО. ( 2 рази в  тиждень); 

5. Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах; ( 2 рази в  тиждень); 

6.Діти учасників АТО-ООС, учасників бойових дій; ( 2 рази в  тиждень); 

7.Діти , які мають статус багатодітної сім’ї встановити пільгу у розмірі 50% вартості 

послуг;  ( 2 рази в  тиждень); 

8..Поранені військовослужбовці, травма (поранення) яких одержана у зв’язку із 

безпосередньою участю у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року ( 2 рази в  тиждень); 

9.Особам з інвалідністю І, ІІ груп встановити пільгу у розмірі 50% вартості послуг; ( 2 рази 

в  тиждень) ( 2 рази в  тиждень). 

 

  Пакет документів, необхідний для пільгового оздоровлення у басейні приймається 

адміністраторами у КНП «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради».  

До заяви додаються: 

• копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника 

(батьків); 

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків.  

Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають: 

• копія паспорта з відповідною відміткою; 

• копія свідоцтва про народження дитини.  

 



 

Відповідно до категорій також необхідні документи: 

1. Для дітей з інвалідністю І, ІІ груп (умовою відвідування басейну дітям до 16 років є 

присутність батьків або супроводжуючих): 

• копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю ; 

• копія посвідчення особи з інвалідністю; 

• довідка від лікаря щодо відсутності протипоказань відвідування басейну; 

 2. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: 

• копія рішення виконавчого комітету міської ради про надання статусу дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування (умовою відвідування басейну дітям до 

16 років є присутність батьків, або осіб, що їх замінюють); 

 3. Для дітей віком до 16 років, дружині/чоловікові загиблих (померлих) смерть яких 

настала у зв’язку із безпосередньою участю у бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської 

федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (умовою відвідування 

басейну дітям до 16 років є присутність батьків або осіб, що їх замінюють): 

 • копія посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого (померлого) учасника бойових дій в 

зоні АТО та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України, яким 

надано статус відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

• копія довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи згідно форми, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413 «Про 

затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення» (зі змінами); 

• копія свідоцтва про шлюб; 

• копія свідоцтва про смерть загиблої (померлої) особи; 

      4. Діти  ВПО; 

      . Довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи. 

5. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах: 

. довідка служби у справах дітей про перебування на обліку в СЖО. 

      6.Діти учасників АТО-ООС, учасників бойових дій; 

.  Документ, який підтверджує участь батьків у бойових діях ( довідка, наказ) ;  

7.Діти , які мають статус багатодітної сім’ї. 

. Посвідчення багатодітної сім’ї 



 8. Пораненим військовослужбовцям, травма (поранення), яких одержана у зв’язку із 

безпосередньою участю у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року: 

• документ, що підтверджує захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), які 

одержані під час безпосередньої участі у бойових діях, здійсненні заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого 2014 року. 

9.Особам з інвалідністю І, ІІ груп встановити пільгу у розмірі 50% вартості послуг : 

. Посвідчення про інвалідність  

 

 

 
 
 


