
       

                                                                                                      
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

VI сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22.03.2018 року                                  № 6-9 

м.Кам’янка 

 

Про звільнення батьків від 

плати за харчування дітей 

в міських  та сільських 

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  Корецьку  Яну  Дмитрівну  на 50% від плати за харчування 

сина Корецького Іллі  Сергійовича,  11.06.2014 року народження, в 

дошкільному навчальному закладі № 4 «Сонечко» Кам’янської міської ради з 

01.03.2018р. по 31.12.2018 р. у зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

2. Звільнити Коврягу Ірину Валеріївну, на 50% від плати за харчування 

дочки Ковряги Поліни Віталіївни  06.07.2012 року народження, в дошкільному 

навчальному закладі № 4 «Сонечко» Кам’янської міської ради з 01.03 2018 р. 

по 31.12.2018р., в зв’язку з тим, що сім’я є багатодітною. 

3. Звільнити Дриженка Станіслава Васильовича на 100% від плати за 

харчування доньки Дриженко Богдани  Станіславівни, 23.08.2012 року 

народження, в дошкільному навчальному закладі № 4 «Сонечко» Кам’янської 

міської ради з 01.03.2018р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим,  що сім’я має 

статус учасника АТО. 

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

харчування сина Запісочного Данила Олексійовича 08.01.2014 року 

народження, в дошкільному навчальному закладі № 3 «Ізумруд» Кам’янської 

міської ради з 01.03.2018 р. по 31.12.2018 р., в зв’язку з тим,  що  дитина з 

інвалідністю. 

5. Звільнити  Остапенко  Олександру Олегівну, на 100% від плати за 

харчування дочки Остапенко Маргарити Михайлівни, 29.10.2015 року 



народження, в дошкільному навчальному закладі № 3 «Ізумруд» Кам’янської 

міської ради з 01.03.2018р. по 30.06.2018 р., в зв’язку з тим,  що сім’я  має 

статус  малозабезпеченої. 

6. Звільнити Гнатенко Людмилу Миколаївну, на 100% від плати за 

харчування  сина  Гнатенка Даніїла  Андрійовича  02.12.2014 року народження  

в дошкільному навчальному закладі № 3 «Ізумруд» Кам’янської міської ради з 

01.03.2018 р. по 31.07.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

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

харчування дітей Клапцуняк Іллю  Михайловича 03.08.2011року народження 

та Клапцуняк Михайла  Михайловича 19.11.2013 року народження в 

дошкільному  навчальному закладі №3 «Ізумруд» Кам’янської  міської ради з 

01.03.2018 р. по 31.08.2018 р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

8.  Звільнити  Жалдак Вікторію Дмитрівну, на100% від плати за 

харчування  дітей  Жалдак Софії Віталіївни 19.07.2016 року народження та 

Жалдак Анни Віталіївни 11.01.2013року народження  в  дошкільному 

навчальному закладі №3 «Ізумруд» Кам’янської  міської  ради  з 01.03.2018 р. 

по 31.07.2018р., в зв’язку з тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

9.  Звільнити  Іванченко  Ірину  Ігорівну, яка 100% від плати за 

харчування сина Іванченка Олександра Романовича 15.07.2015 року 

народження в дошкільному навчальному закладі №4 «Сонечко» Кам’янської 

міської ради  з 01.03.2018 р.  по 31.08.2018 р., в зв’язку  з тим, що  сім’я  має  

статус малозабезпеченої. 

10  Звільнити Трясунову  Наталію  Володимирівну на 50%  від плати за 

харчування сина Трясунова  Марка Романовича 29.02.2016 року народження  в  

дошкільному  навчальному  закладі № 4 «Сонечко» Кам’янської міської  ради  

з  01.03.2018 р. по 31.12.2018 р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

багатодітної.   

11. Звільнити Ніколенко Світлану Олексіївну, на 100% від сплати за 

харчування дітей: Ніколенко Ангеліни Олексіївни 02.12.2015 р., Ніколенко 

Поліни Олексіївни 11.03.2014 р. та Ніколенко Андрія Олексійовича 18.11.2016 

року народження в дошкільному навчальному закладі №2 «Зірочка» 

Кам’янської міської ради з 01.03.2018 по 31.08.2018, в зв’язку з тим, що сім’я 

має статус малозабезпеченої. 

12. Звільнити Соловей Ларису Олександрівну, на 100% від сплати за 

харчування сина Бичка Михаїла Сергійовича 30.10.2013 р. року народження в 

дошкільному навчальному закладі № 3 «Ізумруд» Кам’янської міської ради з 

01.03.2018 по 31.08.2018, в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

13.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                                                        В.І.Тірон     


