
Проект рішення 

 

 

від 07.12.2016 р.          №  288 

 

Про звільнення від оплати  

за харчування дітей у  

дошкільних навчальних закладах 

 

Розглянувши заяви гр. Гаврилюк Ю.О., Чіх О.І., Ткачівської М. Р., Турій Ю. М., 

Сагайдак Л.О., Гвоздик Л.З., Трач І. Г., Дорофей О. М., Королишин Н. І., Шеленко Н.С., 

Галушки І. Я., Греховодової О.М., Зелінської З.М, Калітки М. В., Вирсти О.І., 

Михайлишина В.С., Тисяк О. В., Харів Н. С., Піскун М. С., Музики Т. М., 

Магорівської Т. М., Сірачинської Н. І., Глеб В. І., Месеренко Л. С., Павлишин Т. І., 

Павлів О. І., Федорів Н. Б., Верестюк М. М., Ковальчук Н. М., Іванюк О. А., Дрейчука А. М., 

Афтанасів В. В., Петрів О. Л., Козіцької О. А., Шкрібляк А. В., Олійник І. Г., Афтанас Л. М. 

Барабаша О. Р., Гавриліва Т. В., Гандзюка Т. В., Данилів Н.Б., Іванків Г.Б., Благодир І. С., 

Храновської В. Б., Ковалишина Т.В., Кисельової О. І., Городнякової Н. М., 

Яблоновської Л. М., Кліщ Л.І., Рутило О. О., Кутинської Т. В., Денис Г. М., Скрентович Г. В., 

Чернеги О.О., Галайко Т. В., Петраш М. С., Ціник В. В., Кураш Н. В., Недобєги А. М., 

Греськів Н. І., Попової У. О., Котіва В. І., Угрина В. Г., Оливи Т.М., Бандури М. В., 

Бешенцевої Г. М., Березовської І. В. про звільнення від оплати за відвідування їхніми дітьми 

дитячих дошкільних закладів, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», ст. 19 Закону України 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Законом України «Про охорону дитинства», 

Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 р. № 667, Програмою підтримки сімей загиблих і постраждалих під 

час масових акцій громадянського протесту в період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., 

учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням сесії 

Бурштинської міської ради від 23.12.2016 р. № ___, рішенням виконавчого комітету від 

29.12.2016 р. № ___ «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах міста», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Задовільнити заяву гр. Гаврилюк Ю.О. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Ватаманюк Анастасії Юріївни, 

30.07.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

2. Задовільнити заяву гр. Чіх О.І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її сина – Чіха Олександра Васильовича, 

17.02.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

3. Задовільнити заяву гр. Чіх О.І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її сина – Чіха Володимира Васильовича, 

19.03.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 



4. Задовільнити заяву гр. Ткачівської М. Р. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Ткачівської Вікторії Русланівни, 

30.06.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

5. Задовільнити заяву гр. Турій Ю.М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її сина – Турія Максима Михайловича, 

07.02.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

6. Задовільнити заяву гр. Сагайдак Л. О. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її сина – Сагайдака Данила Андрійовича, 

21.08.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

7. Задовільнити заяву гр. Гвоздик Л. З. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Гущин Евеліни Едуардівни, 

15.02.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

8. Задовільнити заяву гр. Трач І. Г. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Трач Анастасії Андріївни, 

26.04.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.01.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

9. Задовільнити заяву гр. Дорофей О.М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Шаблистої Софії Миколаївни, 

23.05.2014 р. н., з 01.01.2017 р. по 28.02.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

10. Задовільнити заяву гр. Королишин Н. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Королишин Мілани Романівни, 

03.05.2014 р. н., з 01.01.2017 р. по 28.02.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

11. Задовільнити заяву гр. Шеленко Н. С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її дочки – Шеленко Діани Михайлівни, 

30.09.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.01.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

12. Задовільнити заяву гр. Галушки І. Я. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її сина – Галушки Арсена Тарасовича, 

06.06.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

13. Задовільнити заяву гр. Греховодової О. М. щодо звільнення від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ  № 3 «Світлячок» її правнуки – Бариляк Вікторії Романівни, 

22.01.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

14. Задовільнити заяву гр. Зелінської З.М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 2 «Берізка» її дочки – Зелінської Марії Олегівни, 16.03.2011 

р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – учасник 

АТО. 

15. Задовільнити заяву гр. Калітки М. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» його дітей – Калітки Владислава Миколайовича, 

07.08.2010 р. н., та Калітки Кароліни Миколаївни, 07.08.2010 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що їх батько – учасник АТО. 

16. Задовільнити заяву гр. Вирсти О. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дітей – Вирсти Сніжани Романівни, 21.10.2012 

р. н., та Вирсти Назара Романовича, 04.02.2014 р.н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що їх батько – учасник АТО. 

17. Задовільнити заяву гр. Михайлишина В. С. щодо звільнення від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» його сина – Михайлишина Матвія 



Васильовича, 09.06.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що його батько – учасник АТО. 

18. Задовільнити заяву гр. Тисяк О. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Тисяка Олександра Тарасовича, 

27.07.2014 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

19. Задовільнити заяву гр. Харів Н. С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Харіва Дмитра Петровича, 

19.09.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.03.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

20. Задовільнити заяву гр. Піскун М.С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Піскуна Матвія Миколайовича, 

03.05.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.01.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

21. Задовільнити заяву гр. Музики Т. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Музики Дениса Степановича, 

09.07.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.03.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

22. Задовільнити заяву гр. Магорівської Т. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дітей – Магорівського Владислава 

Віталійовича, 19.01.2011 р. н., та Магорівської Вікторії Віталіївни, 10.03.2014 р.н.,  з 

01.01.2017 р. по 31.03.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

23. Задовільнити заяву гр. Сірачинської Н.І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дітей – Сірачинської Анастасії Іванівни, 

01.06.2012 р. н., та Сірачинської Вікторії Іванівни, 24.07.2014 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.03.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

24. Задовільнити заяву гр. Глеб В. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Глеб Софії Ярославівни, 

05.11.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини-

інваліда. 

25. Задовільнити заяву гр. Месеренко Л.С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Месеренко Анастасії Олексіївни, 

14.07.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини-

інваліда. 

26. Задовільнити заяву гр. Павлишин Т. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Павлишина Юрія Миколайовича, 

23.11.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

27. Задовільнити заяву гр. Павлів О. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Павліва Давида Івановича, 

17.10.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

28. Задовільнити заяву гр. Федорів Н. Б. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Федорів Тетяни Михайлівни, 

02.12.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

29. Задовільнити заяву гр. Верестюк М. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Верестюк Яни Михайлівни, 

23.02.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

30. Задовільнити заяву гр. Ковальчук Н.М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дітей – Ковальчук Марії Олегівни, 

14.07.2012 р. н., та Ковальчук Наталії Олегівни, 25.03.2014 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 



31. Задовільнити заяву гр. Іванюк О. А. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Іванюк Тетяни Сергіївни, 

08.04.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

32. Задовільнити заяву гр. Дрейчука А. М. щодо звільнення від оплати за харчування в 

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» його дочки – Дрейчук Ольги Анатоліївни, 

17.01.2012 р.н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

33. Задовільнити заяву гр. Афтанасів В. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Афтанасіва Артема Миколайовича, 

14.09.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

34. Задовільнити заяву гр. Петрів О. Л. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дітей –  Возняка Матвія Романовича, 

06.08.2010 р. н., та Возняка Іллі Романовича, 06.08.2010 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

35. Задовільнити заяву гр. Козіцької О.А. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Козіцького Станіслава Дмитровича, 

05.07.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

36. Задовільнити заяву гр. Шкрібляк А. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Шкрібляк Софії Василівни, 

30.09.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

37. Задовільнити заяву гр. Олійник І. Г. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її дочки – Олійник Поліанни Сергіївни, 

30.09.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 23.08.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

38. Задовільнити заяву гр. Афтанас Л. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Афтанаса Ігоря Олеговича, 

04.08.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

39. Задовільнити заяву гр. Барабаша О. Р. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» його сина – Барабаша Дмитра Олеговича, 

04.11.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 02.03.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

40. Задовільнити заяву гр. Гавриліва Т. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 6 «Пролісок» його дочки – Гаврилів Софії Тарасівни, 

05.07.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

41. Задовільнити заяву гр. Гандзюка Т. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» його сина – Гандзюка Сергія Тарасовича, 

27.06.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

42. Задовільнити заяву гр. Данилів Н.Б. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її сина – Даниліва Богдана Михайловича, 

05.06.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

43. Задовільнити заяву гр. Іванків Г.Б. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її сина – Іванківа Артура Олеговича, 

23.09.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

44. Задовільнити заяву гр. Благодир І. С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її дочки – Благодир Таїсії Віталіївни, 



03.11.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

45. Задовільнити заяву гр. Храновської В. Б. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її дітей – Храновського Давида Романовича, 

06.08.2014 р.н., та Храновського Богдана Романовича, 06.08.2014 р. н., з 01.01.2017 р. 

по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

46. Задовільнити заяву гр. Ковалишина Т. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» його дочки – Ковалишин Даніели Тарасівни, 

23.08.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

47. Задовільнити заяву гр. Кисельової О. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її сина – Кисельова Олександра Сергійовича, 

23.03.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 17.02.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

48. Задовільнити заяву гр. Городнякової Н. М. щодо звільнення від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її дітей – Городнякова Максима Васильовича, 

17.07.2012 р. н., Городнякова Миколу Васильовича, 17.07.2012 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

49. Задовільнити заяву гр. Яблоновської Л. М. щодо звільнення від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її дочки – Яблоновської Анни Олександрівни, 

05.10.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

50. Задовільнити заяву гр. Кліщ Л. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її сина – Кліща Станіслава Андрійовича, 

28.09.2011 р. н., з 01.01.2017 р. по 28.06.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом 

багатодітної сім’ї. 

51. Задовільнити заяву гр. Рутило О. О. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її дітей – Рутило Аліни Вікторівни, 

23.06.2014 р. н., та Рутило Арсена Вікторовича, 23.06.2014 р. н. з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

52. Задовільнити заяву гр. Кутинської Т. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її дітей – Кутинської Евеліни Василівни, 

10.07.2011 р. н., та Кутинської Яни Василівни, 22.08.2013 р.н. з 01.01.2017 р. по 

31.03.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

53. Задовільнити заяву гр. Денис Г. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 6 «Пролісок» її сина – Дениса Дениса Ігоровича, 23.04.2014 

р.н. з 01.01.2017 р. по 30.04.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої 

сім’ї. 

54. Задовільнити заяву гр. Скрентович Г. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 1 «Веселка» її дітей – Скрентовича Владислава Олеговича, 

11.06.2012 р. н., та Скрентович Христини Олегівни, 06.04.2014 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.01.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

55. Задовільнити заяву гр. Чернеги О. О. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 1 «Веселка» її дітей – Чернеги Остапа Васильовича, 

27.08.2010 р. н., та Чернеги Марії Василівни, 20.09.2011 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

56. Задовільнити заяву гр. Галайко Т. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК  її сина – Галайка Ореста Віталійовича, 16.12.2010 р. н., з 

01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

57. Задовільнити заяву гр. Петраш М. С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК  її дітей – Петраша Максима Ярославовича, 07.05.2011 р. н., та 

Петраш Соломії Ярославівни, 22.12.2012 р.н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 



58. Задовільнити заяву гр. Ціник В. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК  її дітей – Ціника Віталія Сергійовича, 24.12.2011 р. н., та Ціник 

Вікторії Сергіївни, 03.01.2013 р.н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі 

статусом багатодітної сім’ї. 

59. Задовільнити заяву гр. Кураш Н. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК  її дочки – Кураш Мирослави Володимирівни, 12.05.2012 р. н., з 

01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

60. Задовільнити заяву гр. Недобєги А. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК його сина – Недобєги Івана Андрійовича, 03.09.2011 р. р. н., з 

01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник 

АТО. 

61. Задовільнити заяву гр. Греськів Н. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК  її дочки – Греськів Юлії Вікторівни, 2011 р. н., з 01.01.2017 р. 

по 31.12.2017 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

62. Задовільнити заяву гр. Попової У. О. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ  № 2 «Берізка» її сина – Попова Олександра Артуровича, 

17.02.2012 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, 

постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

63. Задовільнити заяву гр. Угрина В. Г. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 2 «Берізка» його дочки – Угрин Євангеліни Василівни, 

29.04.2013 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, 

постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

64. Задовільнити заяву гр. Котіва В. І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 2 «Берізка» його сина – Котіва Олега Віталійовича, 

23.09.2013р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, 

постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

65. Задовільнити заяву гр. Оливи Т.М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 6 «Пролісок» її дочки – Оливи Ангеліни Євгенівни, 

06.09.2012р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, 

постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

66. Відмовити у заяві гр. Бандурі М. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 6 «Пролісок» її дочки – Бандури Яни-Орисі Володимирівни, 

21.03.2012р. н., у зв’язку із закінченням терміну дії довідки про отримання допомоги 

для малозабезпеченої сім’ї. 

67. Відмовити у заяві гр. Бешенцевій Г. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 6 «Пролісок» її дітей – Бешенцевої Ліліани Володимирівни, 

06.04.2011 р. н., та Бешенцева Олега Володимировича, 29.11.2012 р.н. у зв’язку із 

закінченням терміну дії довідки про отримання допомоги для малозабезпеченої сім’ї. 

68. Відмовити у заяві гр. Березовській І. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ № 3 «Світлячок» її сина – Пунько Арсена Миколайовича, 

13.03.2012 р. н., у зв’язку із закінченням терміну дії довідки про отримання допомоги 

для малозабезпеченої сім’ї. 

69. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу. 
 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

Начальник відділу освіти і науки _______________ І. Томин 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

Заступник міського голови  _______________ Н. Кицела 


