
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVIІI сесія 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  28 лютого 2013 року          № 616 

 

Про звільнення від батьківської 

плати 

 

 

Керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

року №667, розглянувши подані документи, пропозиції постійної планово-

бюджетної комісії, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звільнити з 01.03.2013 року до кінця бюджетного 2013 року, від 

батьківської плати в розмірі 100%: 

– ____________, жительку м. Бережани, вул. Козацька ___, за 

відвідування її дочок ____________, ______ року народження та 

____________, ______ року народження, дошкільного навчального 

закладу «Золотий ключик». 

– ____________, жительку м. Бережани вул. Депутатська, буд. ___ кв. 

___, за відвідування її сина ____________, ______ року народження, 

дошкільного навчального закладу «Ромашка». 

– ____________, жительку м. Бережани, вул. Ватутіна, ___, за 

відвідування її дочки ____________, ______ року народження, 

дошкільного навчального закладу «Золотий ключик»  

– ____________, жительку м. Бережани, вул. Депутатська, ___, за 

відвідування її сина ____________ ______ року народження, 

дошкільного навчального закладу «Ромашка». 

– ____________, жительку с. Рай, вул. Польова, ___, за відвідування її 

онука ____________, ______ року народження, дошкільного 

навчального закладу «Росинка». 

2. Звільнити з 01.03.2013 року до кінця бюджетного 2013 року, від 

батьківської плати в розмірі 50%: 



– ____________, жительку с. Лісники, вул. Шепети, ___, за відвідування 

її дочки ____________, ______ року народження, дошкільного 

навчального закладу «Золотий ключик» 

– ____________, жительку с. Лісники вул. Шепети, буд. ___, від 

батьківської плати за відвідування її дочки ____________, ______ року 

народження, дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

– ____________, жительку м. Бережани вул. Січових Стрільців, буд. 

___, від батьківської плати за відвідування її дочки Боднар Марії 

Миколаївни, ______ року народження, дошкільного навчального 

закладу «Золотий ключик». 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. довести дане рішення до 

відома керівників дошкільних навчальних закладів та централізованої 

бухгалтерії міської ради. 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 


