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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про безкоштовне та пільгове харчування дітей
в 30Ш І - ІІІ ступенів N!!9 з багатодітних
сімей Комендант 0.1. та Дзюби Т.В.

Розглянувши заиви гр. Комендант Олени Іванівни, гр. Дзюби Тетяни
Василівни, клопотання управління освіти Броварської міської ради за N!! 21 від
11.01.2007 року, беручи до уваги складне матеріальне становище вище
вказаних багатодітних сімей, керуючись п. а пп.l ст. 32 Закону Украіни "Про
місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної комісії
з гуманітарних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Забезпечити з 15.01.2007 р. безкоштовним харчуванням учнів зот І - m
ступенів N!! 9 із багатодітних сімей Комендант О. І., Дзюби Т.В. з
розрахунку 3 грн. на дитину:
1. Комендант Ганну, 20.05.90 р.н.
2. Коменданта Богдана, 02.06 93 р.н
З. Комендант Ліліану, 09.07.95 р.н.
4. Дзюбу Андрія 19.10.94 р.Н.
5. Дзюбу Юлію 06.12.96 р.н.
6. Дзюбу Iлmo 02.02.99 р.н.
2. Звільнити на 50% з 01.01.2007р по 31.12.07 Р від батьківської плати Дзюбу
Тетяну Василівну за утримання в дошкільному навчалЬНОМУ закладі
"Червоні вітрила" дитини Дзюби Максима 14.09.01 ~.H.
.w
3. Витрати на утримання, вказані в п.п.l,2 ~oгo рШl~ННЯ ЗД1ИСlПOвати за
рахунОК асигнувань, виділених управлlНIПО ОСВ1ТИ на 2007 р.та
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В. О. Антоненко

Подaimя
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начальник управліННJI освіти

-~ч---- В.І. ОНищенко
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А.В. Кривонос

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

07400

At.

Бровари. вул. Гагарі"а 18. тел (294) 5-14-81.5-14-82.7-23-79

;" еР',еі і .Доl!м·

.
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Антоненку в.о.

Шановний Вікторе Олександровичу І
управління освіти Броварської міської ради просить Вас
винести на розгляд сесії Броварської міської ради питання про
надання

безкоштовного

та

пільгового

харчування

учням

багатодітних сімей ЗОШ І-Ш ст. Н29 Комендант 0.1. та Дзюбі Т.В.

Начальник управління освіти
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