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Від 22.02.2018 року                                  № 5-7 

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 Клапцуняк Галину Ярославівну на 100 % від плати за 

харчування сина Клапцуняк Іллі Михайловича, 03.08.2011 року народження,  

та сина Клапцуняк Михайла Михайловича  19.11.2013 року народження,  в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 28.02.2018 р. в 

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

2.Звільнити Бойчук Ольгу Петрівну, на 50 % від плати за харчування 

дочки Бойчук Катерини Давітівни 14.03.2013 року народження, в дитячому 

навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.02.2018 р. по 31.12.2018р., в зв’язку з 

тим, що сім’я є багатодітною. 

3.Звільнити Грібеннікову Ольгу Олександрівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Грібеннікова Артура Сергійовича,10.04.2013 року 

народження, в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 

28.02.2018 р., в зв’язку з тим,  що сім’я має статус малозабезпеченої. 

4. Звільнити Макарову Ірину Григорівну, на 100 % від плати за 

харчування прийомної дитини Моляка Віталія Олександровича  27.02.2012 

року народження, в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 

01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що дитина позбавлена 

батьківського піклування. 



5.Звільнити Власенко Наталію Леонідівну, на 50 % від плати за 

харчування дочки Власенко Дар’ї Володимирівни 14.03.2012 року 

народження,  в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. 

по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

6.Звільнити Гужву Юлію Олександрівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Гужви Єгора  Юрійовича 24.08.2012 року народження,  в 

дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018р., 

в зв’язку з тим, що дитина має статус напівсироти. 

7.Звільнити  Нечиталюк  Інну Юріївну, на 100 % від плати за харчування 

сина Нечиталюка Данііла Сергійовича 01.05.2012 року народження,  в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., в 

зв’язку з тим,  що  батько має статус учасника АТО. 

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

харчування дочки Жалдак Софії  Віталіївни 07.07.2016 р. н., та дочки  Жалдак  

Анни Віталіївни 11.01.2013 р.н., в дитячому навчальному закладі № 3 

«Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р., в зв’язку з тим,  що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

          9.Звільнити Макарєєву Лесю Іванівну, на 100 % від плати за харчування 

дочки Макарєєвої Мірри Дмитрівни 05.02.2012р.н., в дитячому навчальному 

закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 31.05.2018 р. в зв’язку з тим, що 

сім’я має статус малозабезпеченої. 

10. Звільнити Юрик Тетяну Іванівну, на 100 % від плати за харчування 

прийомної дитини Іващенка Олександра Анатолійовича  29.03.2012 року 

народження, в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. 

по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що дитина позбавлена батьківського 

піклування. 

          11.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 01.01.2018 р. по 

31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

          12.Звільнити Зосімову Наталію Віталіївну, на 100 % від плати за 

харчування дочки Зосімової Марії Григорівни,  18.08.2013 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., 

в зв’язку з тим, що дитина має статус напівсироти. 

13. Звільнити Іванченко Ірину Ігорівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Іванченка Олександра Романовича,  15.07.2015 року 

народження, в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. 

по 28.02.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

14. Звільнити Соловья Олега Сергійовича, на 50 % від плати за 

харчування сина Соловья Ярослава Олеговича 29.05.2012 року народження, та 

сина Соловья Ростислава Олеговича 29.05.2012 року народження в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з 

тим, що сім’я має статус багатодітної. 

15. Звільнити Кульбачку Надію Олексіївну, на 50 % від плати за 

харчування сина Кульбачки Іллі Ігоровича 22.08.2015 року народження,  сина 

Кульбачки Михайла Ігоровича 03.07.2012 року народження, сина Кульбачки 

Дмитра Ігоровича 02.09.2013, в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» 



з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

багатодітної. 

16.Звільнити Водоп’янову Альону Іванівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Водоп’янова Тимофія Сергійовича 07.03.2013 року 

народження,  в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. 

по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим,  що  батько має статус учасника АТО. 

17. Звільнити Дем’яненко Марину Василівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Дем’яненка Дениса  Володимировича 16.04.2016 року 

народження в дитячому навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018р. по 

31.03.2018р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

18.Звільнити Туз Наталію Олександрівну,  на 50 % від плати за 

харчування сина Туза Глєба Вадимовича 20.01.2012 року народження, сина 

Туза Бориса Вадимовича 20.01.2012 року народження в дитячому навчальному 

закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що 

сім’я має статус багатодітної. 

19.Звільнити Соловей Ларису Олександрівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Бичка Михаїла Сергійовича 30.10.2013 року народження, у 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 31.01.2018р. в 

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

  20. Звільнити Донець Віту Василівну, на 100 % від плати за харчування 

сина Донця Вадима Сергійовича, 19.10.2014  року народження, в дитячому 

навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з 

тим,  що батько має статус учасника АТО. 

21. Звільнити Шевченко Аллу  Василівну, на 50 % від плати за 

харчування сина Шевченка Вячеслава Вікторовича 05.05.2014 р. н,  в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., 

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

22.Звільнити Мусієнка Артура Сергійовича, на 100 % від плати за 

харчування сина Мусієнка Богдана Артуровича, 01.08.2015  року  народження, 

в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 31.12.2018 р., 

в зв’язку з тим,  що батько має статус  учасника АТО. 

23.Звільнити Тритяк  Марину Олександрівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Тритяка Тимура  Івановича 31.08.2012 р. н.,  в дитячому 

навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку 

з тим,  що  дитина -інвалід. 

24.Звільнити Петрова Олега Леонідовича, на 100 % від плати за 

харчування дочки Петрової Софії Олегівни, 28.04.2016  року  народження, в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 31.12.2018 р., в 

зв’язку з тим,  що батько має статус  учасника АТО. 

25.Звільнити Танцюру Олену Іванівну, на 100 % від плати за харчування 

сина Ткаленка Ярослава Васильовича 15.02.2013 р.н,  сина Ткаленка Максима 

Васильовича 27.06.2015 року народження та дочки Ткаленко Вікторії 

Василівни 27.06.2015 року народження в дитячому навчальному закладі № 2 



«Зірочка» з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус  

малозабезпеченої. 

26.Звільнити Назаденко Світлану Анатоліївну, на 100 % від плати за 

харчування сина Яковенка Артема Олександровича  24.02.2014 року 

народження  в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 

31.03.2018 р., в зв’язку з тим,  що сім’я має статус малозабезпеченої. 

27. Звільнити Харитонову Галину Михайлівну, на 50 % від плати за 

харчування сина Харитонова Мирослава Олексійовича 18.07.2012 року 

народження  та сина Харитонова Олексія Олексійовича 27.07.2015 року 

народження в дитячому навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018 р. по 

31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

28.Звільнити Подкович Вікторію Валеріївну, на 50 % від плати за 

харчування сина Куцоконя Олексія Владиславовича  18.09.2014 року 

народження  в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. 

по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

29.Звільнити Ніколенко Світлану Олексіївну, на 100 % від плати за 

харчування доньки Ніколенко Поліни Олексіївни 11.03.2014 року народження, 

доньки Ніколенко Ангеліни Олексіївни 02.12.2015 року народження та сина  

Ніколенка Андрія Олексійовича 18.11.2016 року народження у дитячому 

навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018р. по 28.02.2018р. в зв’язку з 

тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

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

харчування дочки Клімової Аліни Олександрівни 12.09.2012 року народження 

та дочки Клімової Діани Олександрівни 04.06.2015 року народження  в 

дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., 

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

31. Звільнити Бандуру Яну Леонідівну, на 50 % від плати за харчування 

Дочки Бандури Катерини Анатоліївни, 20.10.2015  року народження та 

Бандури Поліни Анатоліївни 20.10.2015 року народження в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з 

тим,  що сім’я має статус багатодітної. 

32.Звільнити Копійку Вікторію Юріївну, на 100% від плати за 

харчування сина Копійка Ярослава Сергійовича, 28.04.2015 року народження, 

та доньки Копійки Єльміри Сергіївни, 24.06.2014 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018р. по 30.04.2018 р. в 

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

 33.Звільнити Журавель Оксану Вікторівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Журавель Назара Максимовича,  08.08.2012 року 

народження, в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. 

по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що дитина має статус напівсироти. 

34. Звільнити Лисенко Вікторію Василівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Лисенка Олександра Сергійовича,  17.09.2013 року 

народження, в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. 

по 30.04.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 



35.Звільнити Кодолу Світлану Василівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Кодоли Віктора Вікторовича 29.12.2012 року народження,  та 

сина Кодоли Івана Вікторовича 24.07.2015 року народження, в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 30.06.2018 р., в зв’язку з 

тим, що сім’я є малозабезпеченою. 

36. Звільнити Надворну Аллу Олександрівну, на 50 % від плати за 

харчування дочки Надворної Соломії Володимирівни 12.07.2013 року 

народження,  в дитячому навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018 р. по 

31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

37. Звільнити Багмет Ірину Сергіївну на 50 % від плати за харчування 

сина Багмета Богдана Сергійовича 17.11.2012 року народження,  в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з 

тим, що сім’я має статус багатодітної. 

38.Звільнити Супрун Альону Володимирівну , на 100 % від плати за 

харчування дочки Біленко Маргарити Олександрівни  14.10.2012 року 

народження в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018р. по 

31.03.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я є малозабезпеченою. 

39.Звільнити Сніжко Інну Валеріївну, на 50 % від плати за харчування 

дочки Сніжко Ельвіри  Романівни  29.07.2013 р.н,  в дитячому навчальному 

закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я 

має статус багатодітної. 

40.Звільнити Полудень Анну Анатоліївну, на 100 % від плати за 

харчування дочки Шевченко Анастасії  Сергіївни 29.09.2011 р. н.,  в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з 

тим, що батько має статус учасника АТО. 

41.Звільнити Шолудько Ларису Іванівну проживає на 100 % від плати за 

харчування сина Тюкіна Богдана Олександровича 08.07.2014 року народження 

в дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 

30.06.2018р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

42.Звільнити Радченко Наталію Валеріївну, на 50 % від плати за 

харчування дочки Бойко Яни Богданівни 14.01.2014 р. н,  в дитячому 

навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку 

з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

43. Звільнити Шраменко Людмилу Вікторівну, на 100 % від плати за 

харчування дочки Шраменко Вероніки Вячеславівни, 07.03.2015 р.н., сина 

Шраменка Максима Сергійовича, 28.07.2012 р.н., сина Шраменка Тімура 

Сергійовича, 25.02.2011 р.н., в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 

01.01.2018 р. по 28.02.2018 р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

44.Звільнити Ріхтер Олену Юріївну,  на 50 % від плати за харчування 

дочки Данилюк Ангеліни Вячеславівни 18.08.2014 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018р., в 

зв’язку з тим, що сім’я є багатодітною. 



45.Звільнити Засядька Володимира Сергійовича, на 50 % від плати за 

харчування дочки Засядько Інни Володимирівни 31.03.2014 р.н,  та сина 

Засядька Ярослава Володимировича 31.03.2014 р.н в дитячому навчальному 

закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я 

має статус багатодітної. 

46.Звільнити Прокопчук Анну Вікторівну, на 100 % від плати за 

харчування сина Прокопчука Олександра  Миколайовича 05.12.2011 року 

народження в дитячому навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.01.2018 р. по 

28.02.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я є малозабезпеченою. 

47.Звільнити Бокшу Тетяну Миколаївну, на 50 % від плати за 

харчування дочки Бокші Єлизавети Василівни 14.12.2011 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 2 «Зірочка» з 01.01.2018 р. по 31.12.2018р., в 

зв’язку з тим, що сім’я є багатодітною. 

48.Звільнити Вінічука Олександра Володимировичана 50 % від плати за 

харчування дочки Вінічук Софії Олександрівни 20.06.2012 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.02.2018 р. по 31.12.2018р., 

в зв’язку з тим, що сім’я є багатодітною. 

49.Звільнити Северин Юлію Сергіївну, 100 % від плати за харчування 

дочки Северин Вікторії Миколаївни 25.05.2014 року народження та сина 

Северин Артема Миколайовича 12.06.2012 року народження, в дитячому 

навчальному закладі № 3 «Ізумруд» з 01.02.2018 р. по 31.03.2018р., в зв’язку з 

тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

50. Звільнити Герасименко Людмилу Миколаївну,  на 100 % від плати за 

харчування прийомних дітей Роман Марії Володимирівни 04.12.2011 року 

народження, Пархоменко Олени Володимирівни 21.05.2014 року народження 

та Пархоменко Оксани Володимирівни 18.10.2012 року народження, в 

дитячому навчальному закладі № 4 «Сонечко» з 01.02.2018 р. по 31.12.2018 р., 

в зв’язку з тим, що діти позбавлені батьківського піклування. 

51.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова                                                                                        В.І.Тірон                            
 


