
 

  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорокової сесії шостого скликання 

 

13 листопада 2014 року                                                                                                 № 225 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 13 серпня 2014 року № 165„Про звільнення 

від батьківської плати дітей військовослужбовців, призваних на військову 

службу під час мобілізації“  

  

                  Керуючись статтями 26, 28, 32, 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 12.08.2014 № 210 „Про заходи щодо сприяння у 

вирішенні соціальних питань членів сімей військовослужбовців, призваних на 

військову службу підчас мобілізації, проживаючих на території населених 

пунктів Пирятинської міської ради“, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 Внести зміни та доповнення до рішення тридцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 13 серпня 2014 року № 165 

„Про звільнення від батьківської плати дітей військовослужбовців, призваних 

на військову службу під час мобілізації“, виклавши його в наступній редакції: 

 

„Про звільнення від батьківської плати дітей військовослужбовців,  

призваних на військову службу  

  

         Відповідно до статей 26, 28, 32, 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 12.08.2014 № 210 „Про 

заходи щодо сприяння у вирішенні соціальних питань членів сімей 

військовослужбовців, призваних на військову службу підчас мобілізації, 

проживаючих на території населених пунктів Пирятинської міської ради“ та 

висновки постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я, 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Звільнити з 01 серпня 2014 року від батьківської плати дітей, які 

відвідують дошкільні навчальні заклади та проживають на території населених 

пунктів міської ради, батьки яких призвані на військову службу під час 

мобілізації, а також батьки яких проходять службу за контрактом у зоні 

антитерористичної операції на сході України (на період військової служби) і 

батьки яких загиблі під час її проведення. 

2. Відділу фінансів та обліку виконкому міської ради (Цюра І.О.) 

звільняти від нарахування батьківської плати дітей, які відвідують дошкільні 

навчальні заклади та проживають на території населених пунктів міської ради, 

батьки яких призвані на військову службу під час мобілізації, а також батьки 

яких проходять службу за контрактом у зоні антитерористичної операції на 

сході України (на період військової служби) і батьки яких загиблі під час її 

проведення, за наявності підтверджуючих документів (довідка з військомату, 

чи іншого органу, що здійснює керівництво військовими формуваннями та 

правоохоронними органами, про факт мобілізації військовослужбовця або 

проходження ним служби по контракту) з 01 серпня 2014 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва Салівон О.О.“. 

 

 

 

Міський голова                                                                      О.РЯБОКОНЬ  

                                                                         

 


