
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

V сесія 

(VІI засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 19 жовтня 2016 року          № 376 

 

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 01.10.2016 року до 

31.12.2016 року: 

1.1. гр. ________ Петра Павловича, жителя с. Рогачин, вул. ________, за 

відвідування його дочки ________ Каміли Петрівни, 03.07.2014 року 

народження дошкільного навчального закладу «Золотий ключик»; 

1.2. гр. ________ Ярослава Євгеновича, жителя м. Бережани, вул. 

________, за відвідування його дочки ________ Вікторії Ярославівни, 

09.02.2012 року народження дошкільного навчального закладу 

«Золотий ключик»; 

1.3. гр. ________ Ростислава Ігоровича, жителя м. Бережани, вул. 

________, за відвідування його дочки ________ Анастасії 

Ростиславівни, 23.06.2014 року народження дошкільного навчального 

закладу «Золотий ключик»; 

1.4. гр. ________ Наталію Михайлівну, жительку м. Бережани, вул. 

________, за відвідування її дочки ________ Анни Андріївни, 

18.07.2013 року народження дошкільного навчального закладу 

«Сонечко»; 

1.5. гр. ________ Ігоря Остаповича, жителя м. Бережани, вул. ________, 5, 

за відвідування його дочки ________ Ангеліни Ігорівни, 07.03.2014 



року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик»; 

1.6. гр. ________ В’ячеслава Олексійовича, проживаючого без реєстрації 

м. Бережани, вул. ________, за відвідування його дочки ________ 

Анни В’ячеславівни, 10.03.2013 року народження дошкільного 

навчального закладу «Золотий ключик»; 

1.7. гр. ________ Тетяну Богданівну, жительку м. Бережани, вул. ________ 

за відвідування її дочки ________ Анастасії Анатоліївни, 11.11.2010 

року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик»; 

1.8. гр. ________ Ірину Йосипівну, жительку м.Бережани, вул. ________, 

за відвідування її дочки ________ Вікторії Олексіївни, 31.01.2012 року 

народження дошкільного навчального закладу «Ромашка»; 

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. 


