
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  22.11.2017            № 243  

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

Розглянувши заяви гр. Борсук Л.Є., Чабан О.С., Шекети Ж.З., Смолій Н.М., 

Заторської М.В. про звільнення від оплати за харчування їх дітей у закладах загальної 

середньої освіти, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. 

№ 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», Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.07.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», рішенням виконавчого комітету від 29.12.2016 р. № 266 

«Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах міста» виконком 

міської ради вирішив: 

1. Задовільнити заяву гр. Борсук Любові Євстахіївни, звільнити від оплати за харчування 

в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дітей – *** та *** з 06.11.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
2. Задовільнити заяву гр. Чабан Олени Сергіївни, звільнити від оплати за харчування в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дітей – *** та *** з 17.11.2017 р. по 31.12.2017 

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

3. Задовільнити заяву гр. Шекети Жанни Зіновіївни, звільнити від оплати за харчування 

в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дочки – *** з 22.11.2017 р. по 31.12.2017 р. 

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

4. Задовільнити заяву гр. Смолій Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – *** з 22.11.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
5. Задовільнити заяву гр. Заторської Марії Василівни, звільнити від оплати за 

харчування в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки – *** з 21.11.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
6. Задовільнити заяву гр. Заторської Марії Василівни, звільнити від оплати за 

харчування на групі продовженого дня в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її 

сина – *** з 21.11.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу. 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 


