УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

РІШЕННЯ
19.06.2014року

34 сесія 6 скликання

Про надання пільг та звільнення
від батьківської плати за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
Розглянувши звернення керівників дошкільних навчальних закладів, що
функціонують на території Іллінецької міської ради та додані до них заяви
багатодітних матерів, малозабезпечених родин та батьків, діти яких є інвалідами
дитинства , взявши до уваги наявність документів, що посвідчують належність
сімей до числа пільгових категорій , які потребують захисту та мають право на
пільги на підставі рішення 21 сесії Іллінецької міської ради 6 скликання від
20.11.2012 року, відповідно п. 2.3. Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки
України, зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.12.2002р.за №
953/7241, п.28 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати пільги та звільнити від батьківської плати у 2014 році :
1.1. По ДНЗ № 1 «Сонечко» у розмірі 100 % :
1.1.1. Туркевич Світлану Анатоліївну, жительку м.Іллінці, вулиця Набережна,33, за утримання у дошкільному закладі її доньки Туркевич Ірини Миколаївни, 20.08.2009 року народження, як малозабезпечену сім’ю,
1.1.2. Безверху Галину Володимирівну жительку м.Іллінці, вулиця Енгельса,23, за утримання у дошкільному навчальному закладі її сина: Безверхого
Івана, 11.07.2011 року народження, як малозабезпечену сім’ю.
1.2. По ДНЗ № 1 «Сонечко» у розмірі 50 % :
1.2.1. Заремблюк Наталію Василівну, жительку м.Іллінці, вулиця Кірова,42-А,
за утримання у дошкільному навчальному закладі її доньок: Заремблюк Ольги

Ігорівни, 01.01.2009 року
народження та Заремблюк Поліни
10.04.2002 року народження, як багатодітну сім’ю.

Ігорівни

1.3. По ДНЗ № 2 «Пролісок» у розмірі 100 % :
1.3.1 Балашкевич Лілію Анатоліївну, жительку м.Іллінці, вулиця Польова,8/2, за відвідування дитячого дошкільного закладу її сина Терзі Андрія
Андрійовича, 26.07.2009 року народження (як малозабезпечену сім’ю).
2. Завідуючим дошкільними навчальними закладами (Матящук Г.А., Драпалюк
Т.С., Костяна О.І., Пастух Т.А., Торохтій С.А., Урбанська Ж.В.), в разі зняття
батьків, які перебувають на обліку в Іллінецькому управлінні праці та
соціального захисту
населення Іллінецької районної держадміністрації і
отримують соціальну допомогу як малозабезпечена сім’я, з такого обліку, в
письмовому вигляді повідомляти відділ обліку і звітності Іллінецької міської
ради про втрату пільги такими батьками протягом 10 днів з моменту зняття
батьків з обліку в Іллінецькому управлінні праці та соціального захисту
населення.
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