
       

                                                                                                         
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 27 квітня 2018 року                                  № 8-10 

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 Ріхтер Олену Юріївну, на 100% від плати за харчування 

дочки Данилюк Ангеліни Вячеславівни  18.09.2014 року народження, в 

дошкільному навчальному закладі № 2 «Зірочка» Кам’янської  міської ради з 

01.04.2018р. по 31.08.2018 р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

2. Звільнити Божко Катерину Олександрівну, на 100% від плату за 

харчування дочки Божко Ксенії Сергіївни  31.12.2012 року народження, в 

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

01.04.2018р. по 31.08.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

3.  Звільнити  Стрельченко Мар’яну Володимирівну, на 50% від плати за 

харчування сина Стрельченка Семена Олеговича 04.04.2013 року народження, 

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

з 01.04.2018р. по 31.12.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус багатодітної. 

4.  Звільнити Дем’яненко Марину Василівну, яка проживає по вул..Галі 

Кудрі 58 на 100% від плати за харчування дітей Дем’яненко Дениса 

Володимировича 16.04.2016 року народження та Дем’яненко Карини 

Олександрівни 04.11.2011 року народження, в дошкільному навчальному 



закладі №2 «Зірочка» Кам’янської міської ради з01.04.2018р. по 30.09.2018р. в 

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

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

дітей Северин Вікторії Миколаївни 25.05.2014 року народження та Северин 

Артема Миколайовича 12.06.2012року народження, в дошкільному 

навчальному закладі №2 «Зірочка» Кам’янської міської ради з 01.04.2018р. по 

30.09.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус малозабезпеченої. 

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

харчування сина Грібеннікова Артура Сергійовича 10.04.2013 року 

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

міської ради з 01.04.2018р. по 31.08.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої за умови відшкодування вартості харчування дитини в з 

бюджету села Косарі. 

 7.  Звільнити Шолудько Ларису Іванівну, на 100% від плати за 

харчування сина Тюкіна Івана Олександровича 13.06.2015 року народження, в 

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

01.04.2018р. по 30.06.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої.  

8.Звільнити  Шумило Ірину Володимирівну, на 50% від плати за 

харчування дочки Шумило Катерини Олександрівни 20.12.2016року 

народження, в дошкільному навчальному закладі №2 «Зірочка» Кам’янської 

міської ради з 01.04.2018р. по 31.12.2018р в зв’язку з тим , що сім’я має статус 

багатодітної. 

9.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        В.І.Тірон     

 

                        
 


