
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 10 серпня 2016 року          № 321 

 
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, враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.08.2016 року до 

31.12.2016 року: 

1.1. гр. Маківку Володимира Михайловича, жителя м. Бережани, вул. 

__________, за відвідування його сина Маківки Арсена 

Володимировича, __________ року народження дошкільного 

навчального закладу «Ромашка»; 

1.2. гр. Дурисвіт Тетяну Франківну, жительку м. Бережани, вул. 

__________, за відвідування її сина Дурисвіта Назарія Романовича, 

27.10.2011 року народження та її дочки Дурисвіт Катерини Романівни, 

__________ року народження дошкільного навчального закладу 

«Ромашка»; 

1.3. гр. Іваніва Івана Михайловича, жителя с. __________, вул. __________ 

за відвідування його сина Іваніва Андрія Івановича, __________ року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 

1.4. гр. Торгана Олега Ігоровича, жителя м. Бережани, вул. __________, за 

відвідування його сина Торгана Вадима Олеговича, __________ року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 

1.5. гр. Новаківського Андрія Ярославовича, жителя м. Бережани, вул. 

__________, за відвідування його дочки Новаківської Соломії 



Андріївни, __________ року народження дошкільного навчального 

закладу «Ромашка»; 

1.6. гр. Кулину Олега Павловича, жителя м. Бережани, вул. __________, за 

відвідування його сина Кулини Станіслава Олеговича, __________ 

року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик». 

1.7. гр. Федора Олега Григоровича, жителя м. Бережани, вул. __________, 

за відвідування його сина Федора Дениса Олеговича, __________ року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

1.8. гр. Новіка Сергія Вікторовича, жителя м. Бережани, вул. __________, 

за відвідування його дочки Новік Олександри Сергіївни, __________ 

року народження дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

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

відома відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради.  

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


