
 

                                   
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

Від   14.09.2017 року №  29-3/VІІ 

    м. Кам’янка 

 

Про звільнення батьків від 

плати за харчування дітей 

в міських дошкільних закладах 

 

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом Міністра освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 

«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р № 1243 

розглянувши заяви громадян про звільнення від батьківської плати за 

харчування дітей в дитячих дошкільних закладах, та поданий пакет 

документів, – 

міська рада – в и р і ш и л а: 

1. Звільнити Донець Наталію Андріївну, на 50 % від плати за харчування 

дочки Донець Анастасії Станіславівни, 19.02.2012 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., 

в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

2. Звільнити Клапцуняк Галину Ярославівну, на 100 % від плати за харчування 

сина Клапцуняка Іллі Михайловича 03.08.2011 р. н, та сина Клапцуняка 

Михайла Михайловича 19.11.2013 р. н в дитячому навчальному закладі № 3 

«Ізумруд» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

3. Звільнити Клімову Валентину Миколаївну, на 50 % від плати за харчування 

дочки Клімової Діани Олександрівни, 04.06.2015 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., 

в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

4. Звільнити Запісочну Катерину Василівну, на 100 % від плати за харчування 

сина Запісочного Данила Олексійовича 24.12.2013 р.н.,  в дитячому 



навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., в зв’язку з 

тим, що дитина має статус дитини-інваліда. 

5. Звільнити Лопату Антоніну Олександрівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Лопати Богдана Юрійовича 15.12.2014 р. н,  в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., в зв’язку з 

тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

6. Звільнити Жалдак Вікторію Дмитрівну, на 100 % від плати за харчування 

дочки  Жалдак Анни Віталіївни 11.01.2013 р. н,  в дитячому навчальному 

закладі № 3 «Ізумруд» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., в зв’язку з тим, що 

сім’я має статус малозабезпеченої. 

7. Звільнити Власенко Олену Миколаївну, на 50 % від плати за харчування 

сина Власенка Ярослава Анатолійовича,  09.12.2014 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р., 

в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з соціально-

гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                                                        В.І.Тірон                            


