
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорок п’ята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від     вересня 2020 року                     №

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, враховуючи рішення міської ради від 10 липня 2020
року № 928 «Про внесення зміни до Комплексної програми підтримки
учасників/ць антитерористичної операції, учасників/ць операції об’єднаних сил,
членів/кинь їх сімей та членів/кинь сімей загиблих – мешканців/ок Помічнянської
громади на 2020 рік з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська   рада в и р і ш и л а :

1. Звільнити  від  батьківської  плати  за  харчування :
в міському дитячому дошкільному навчальному закладі № 1
           Бубнова Ярослава Вадимовича, 25.02.2018 року, як дитину учасника АТО,
ООС (посвідчення серії МВ № 006460  від 27.04.2015 року);
           Бабіча Назара Костянтиновича, 15.08.2018 року, як дитину учасника АТО,
ООС (посвідчення серії УБД № 091707  від 23.01.2016 року);
           Галана Єгора Володимировича, 20.10.2017 року, як дитину учасника АТО,
ООС (посвідчення серії УБД № 069186  від 28.03.2016 року);
           Гречина Макара Васильовича, 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;

            Кас’яненко Юлію Сергіївну, 11.08.2017 року, як дитину учасника АТО,
ООС (посвідчення серії УБД № 112517  від 15.04.2016 року);
            Решетняк Костянтина Ігоровича, 30.11.2015 року, як дитину учасника
АТО, ООС (посвідчення серії УБД № 062734  від 20.07.2016 року);
            Чорновол Мирославу Богданівну, 10.04.2018 року, як дитину учасника
АТО, ООС (посвідчення серії УБД № 065629  від 29.12.2015 року).

в міському дитячому дошкільному навчальному закладі № 2 «Ялиночка»
Борщ Тимофія Сергійовича, 08.09.2015 року, як дитину учасника АТО,

ООС (посвідчення серії АБ № 240559 від 19.09.2016 року);
Кохно Тимофія Станіславовича, 18.08.2017 року, як дитину учасника

АТО, ООС (посвідчення серії УБД № 106654  від 16.03.2016 року);
Латій Єву Максимівну, 08.06.2017 року, як дитину учасника АТО, ООС

(посвідчення серії МВ № 031323 від 30.06.2015 року);
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).

Осадчу Варвару Олександрівну, 08.12.2017 року, як дитину учасника
АТО, ООС (посвідчення серії УБД № 054134 від 13.04.2016 року);

Рибіна Тимофія Дмитровича, 09.11.2018 року, як дитину учасника АТО,
ООС (посвідчення серії УБД № 070942 від 14.04.2016 року).

в міському дитячому дошкільному навчальному закладі № 3 «Капітошка»
Гомон Мирославу Романівну, 04.12.2016 року, як дитину учасника АТО,

ООС (посвідчення серії АА № 446513 від 19.03.2015 року);
Панасевич Дар’ю Олександрівну, 23.10.2016 року, як дитину учасника

АТО, ООС (посвідчення серії УБД № 085898 від 04.01.2016 року).

           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                                                                         Микола АНТОШИК
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