
 

 

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Тридцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2019 року                                 №  788 

м. Помічна 
 
Про звільнення від батьківської  
плати за  харчування в дитячому  
дошкільному закладі 
 

      Відповідно  до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 5 

Закону України «Про охорону дитинства», наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних і інтернатних навчальних закладах» від 

21.11.2002 року № 667, статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  п. 19 Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

24.12.2015 року № 911-19, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська   рада  в и р і ш и л а : 

 

1. Звільнити  з  01 січня 2020 року  від  батьківської  плати  за  харчування    

в міському дитячому дошкільному навчальному закладі № 1:  
     Зефірову Аліну Ігорівну  14.10.2014 року народження, як дитину, позбавлену 

батьківської опіки та піклування (розпорядження голови Добровеличківської 

райдержадміністрації від 21.01.2016 року  № 20-р); 

      Гречин Макар Васильович, 08.08.2016 року, як дитину учасника АТО, ООС, 

інваліда ІІІ групи, посвідчення серії А № 007690  від 26.09.2019 року, виданого 

Управлінням соціального захисту населення Добровеличківської 

райдержадміністрації. 

 в міському дитячому дошкільному навчальному закладі № 2 «Ялиночка»: 
       Костенко Софія Романівна,  06.05.2014 року народження, як дитину батько 

якої перебуває в зоні АТО, ООС, довідка з військової частини А2227 м. 

Первомайськ Миколаївської області від 18.07.2017 року № 1854;  

      Мельниченка Кіріла Івановича 07.09.2014 року народження, як дитину 

інваліда (посвідчення Управління соціального захисту населення 

Добровеличківської райдержадміністрації від 08.05.2018 року серія ААГ №  

148279). 

 

 

 



 

 

 

 

в міському дитячому дошкільному навчальному закладі № 3 «Ялиночка»: 

      Катеринич Яна Сергіївна, 26.09.2014 року, як дитину пораненого учасника 

АТО, ООС, довідка з військової частини Польова пошта В2336  від 06.10.2014 

року № 966. 

 2.  Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну  

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін  

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                     Антошик М.М. 
 

 


