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Про внесення змін до 

розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації від 13 

березня 2015 року № 117 «Про 

встановлення розміру 

батьківської плати за 

харчування дітей в дошкільних  

навчальних закладах, школах –  

дитячих садках І ступеню та  

навчально-виховному комплексі 

«Спеціалізована школа І 

ступеня – дошкільний  

навчальний заклад «Перша  

ластівка» Оболонського  

району міста Києва на 2015 рік» 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року  

№ 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей», розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року 

№ 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями 

окремих повноважень», з метою забезпечення додаткових заходів щодо 

соціального захисту киян – учасників антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції: 

 

1. Доповнити розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 13 березня 2015 року № 117 «Про встановлення 

розміру батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах, школах – дитячих садках І ступеню та навчально-виховному комплексі 

«Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Перша 

ластівка» Оболонського району міста Києва на 2015 рік», зареєстроване 



Оболонським районним управлінням юстиції у м. Києві 16 березня 2015 року     

за № 1/240, новим пунктом 4 такого змісту: 

 

«4. Встановити батьківську плату за харчування дітей киян – учасників 

антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які 

брали участь в проведенні антитерористичної операції, у дошкільних 

навчальних закладах Оболонського району м. Києва, заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва, у розмірі 1 (одна) 

гривня на місяць. 

 

Пільга, передбачена абзацом першим цього пункту, застосовується           

з 06 травня 2015 року.». 

 

У зв’язку з цим пункти 4 - 6 вважати пунктами 5 - 7. 

 

2. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

Блохова С.В. 

 

 

Виконуючий обов’язки голови          О.Бойченко 


