
                                                                                                   
 

УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  26 червня 2018 року                                             № 10-13 

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 Шраменко Людмилу Вікторівну, на 50% від плати за 

харчування дітей Шраменко Максима Сергійовича 28.07.2012 року 

народження, та Шраменко Вероніку В’ячеславівну 07.03.2015 року 

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

міської ради з 01.06.2018р. по 31.12.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

багатодітної. 

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

харчування дочки Гужви Єви Юріївни 22.05.2016 року народження, в 

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

01.06.2018р. по 31.12.2018р. в зв’язку з тим, що дитина має статус 

напівсироти. 

3. Звільнити Зосімову Наталію Вікторівну, на 100% від плати за 

харчування дочки Зосімової Вікторії Григорівни 15.10.2015року народження, в 

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

01.06.2018р. по 31.12.2018р. в зв’язку з тим, що дитина має статус 

напівсироти. 



4. Звільнити Божко Катерину Олександрівну, на 100% від плати за 

харчування сина Діброви Євгенія Сергійовича 27.07.2016 року народження, в 

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

01.06.2018р. по 31.08.2018р.в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

5. Звільнити Романенка Володимира Васильовича, на 100% від плати за 

харчування доньки Романенко Валерії Володимирівни 20.06.2016 року 

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

міської ради з 01.06.2018р. по 31.12.2018р, в зв’язку з тим, що батько має 

статус учасника АТО. 

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

харчування сина Яковенка Артема Олександровича 24.02.2014 року 

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

міської ради з 01.06.2018р. по 30.09.2018р. в зв’язку з тим, що сім’я має статус 

малозабезпеченої. 

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

дітей Макарєєвої Міри Дмитрівни 05.02.2012 року народження, та Макарєєвої 

Тіни Костянтинівни 07.05.2017 року народження, в дошкільному навчальному 

закладі № 4 «Сонечко» Кам’янської міської ради з 01.06.2018р. по 30.11.2018р. 

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

8. Звільнити Доненко Жанну Василівну, на 50% від плати за харчування 

сина Доненка Даниїла Володимировича 10.04.2013 року народження, в 

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

01.06.2018р. 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                            
 

 


