
Проект рішення 

 
від 21/12/2018 р.        №  906 

 
Про звільнення від оплати  

за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти 

 
Розглянувши заяви гр. Озарків Р.В., Зорій Г.В., Чернеги О.О., Непорадної Н.І., 

Магус Н.І., Лукаш І.Я., Гички Н.В., Метельської О.М., Сороки Н.М., Угрин О.М., 

Скальської С.І., Павляк О.І., Олійник І.Г., Кобеля І.Ю., Угрина В.Г., Барабаш Л.П., 

Пунько Н.М., Шкрібляк А.В., Геращенко О.В., Вирсти О.І., Котіва В.І., Ляхович М.М., 

Федорів Н.Б., Остафійчука П.Л., Стрільчук В.В., Малахової Н.В, Тисяк О.В., 

Ткачівської М.Р., Сагайдак Л.О., Турія М.С., Галушки І.Я., Романа Д.В., Чіха В.М., 

Савчак Ю.С., Тейсар О.Д., Шимківа І.В., Пушки Ю.Р., Лижечко Т.І., Проць І.Е., 

Гаврилів Р.О., Рутило О.О., Дубельтман Г.В., Козань Н.І., Храновського Р.В., Іванків Г.Б., 

Пунько Н.С., Гой Г.С., Кропельницької Т.Л., Ковалишин О.М., Кутинської Т.В., 

Кожухар В.М., Марійчин М.Г.        про звільнення від оплати за відвідування їх дітьми 

закладів дошкільної освіти, 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», Законом України 

«Про охорону дитинства», Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667, рішенням виконавчого комітету 

від 19.12.2017 р. № 260 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти міста», виконком міської ради вирішив:  

 

 
1. Задовільнити заяву гр. Озарків Руслани Василівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

2. Задовільнити заяву гр. Зорій Галини Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

3. Задовільнити заяву гр. Чернеги Ольги Остапівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

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

4. Задовільнити заяву гр. Непорадної Надії Іванівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 30.04.2019 р. на 

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

5. Задовільнити заяву гр. Магус Наталії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

6. Задовільнити заяву гр. Лукаш Ірини Ярославівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

7. Задовільнити заяву гр. Гички Наталії Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її прийомного сина –з 01.01.2019 р. 

по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він – дитина, позбавлена батьківського 

піклування та перебуває під її опікою. 



8. Задовільнити заяву гр. Метельської Оксани Михайлівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона – дитина з інвалідністю. 

9. Задовільнити заяву гр. Сороки Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

10. Задовільнити заяву гр. Угрин Ольги Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дітей –з 01.01.2019 р. по 28.02.2019 р. на 

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

11. Задовільнити заяву гр. Скальської Світлани Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №1 «Веселка» її дочки –01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій. 

12. Задовільнити заяву гр. Павляк Оксани Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.03.2019 р. на 100 % 

у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

13. Задовільнити заяву гр. Олійник Іванни Григорівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

14. Задовільнити заяву гр. Кобеля Івана Юрійовича, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» його сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

15. Задовільнити заяву гр. Угрина Василя Григоровича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» його дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона має статус дитини, потерпілої від 

Чорнобильської катастрофи. 

16. Задовільнити заяву гр. Барабаш Лариси Петрівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

17. Задовільнити заяву гр. Пунько Надії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 30.04.2019 р. на 

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

18. Задовільнити заяву гр. Шкрібляк Антоніни Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дітей –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

19. Задовільнити заяву гр. Геращенко Ольги Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 

р. на 100 % у зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської 

катастрофи. 

20. Задовільнити заяву гр. Вирсти Оксани Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дітей –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % 

у зв’язку з тим, що їх батько – учасник бойових дій. 

21. Задовільнити заяву гр. Котіва Віталія Івановича, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» його сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської 

катастрофи. 

22. Задовільнити заяву гр. Ляхович Марії Михайлівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона має статус дитини, потерпілої від 

Чорнобильської катастрофи. 

23. Задовільнити заяву гр. Федорів Надії Богданівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 



24. Задовільнити заяву гр. Остафійчука Петра Леонідовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» його сина –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

25. Задовільнити заяву гр. Стрільчук Віри Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.05.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

26. Задовільнити заяву гр. Малахової Наталії Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона має статус дитини, потерпілої від 

Чорнобильської катастрофи. 

27. Задовільнити заяву гр. Тисяк Ольги Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 

р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

28. Задовільнити заяву гр. Ткачівської Мар’яни Романівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій. 

29. Задовільнити заяву гр. Сагайдак Людмили Олегівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій. 

30. Задовільнити заяву гр. Турія Михайла Степановича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» його сина –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

31. Задовільнити заяву гр. Галушки Ірини Ярославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» її дітей –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

32. Задовільнити заяву гр. Романа Дмитра Вікторовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» його племінника –з 01.01.2019 р. 

по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він має статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування та перебуває під його опікою. 

33. Задовільнити заяву гр. Чіха Василя Михайловича, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» його дітей –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

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

34. Задовільнити заяву гр. Савчак Юлії Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що її батько – загиблий (померлий) ветеран війни. 

35. Задовільнити заяву гр. Тейсар Оксани Дмитрівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської 

катастрофи. 

36. Задовільнити заяву гр. Шимківа Івана Васильовича звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» його дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його сім’я опинилась у складних життєвих 

обставинах. 

37. Задовільнити заяву гр. Пушки Юлії Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дітей –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

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

38. Задовільнити заяву гр. Лижечко Тетяни Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

39. Задовільнити заяву гр. Проць Інни Едуардівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дітей –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 



40. Задовільнити заяву гр. Гаврилів Роксолани Олегівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку тим, що її батько – учасник бойових дій. 

41. Задовільнити заяву гр. Русило Оксани Олексіївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дітей –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

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

42. Задовільнити заяву гр. Дубельтман Ганни Володмирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

43. Задовільнити заяву гр. Козань Наталії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 50 % 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

44. Задовільнити заяву гр. Храновського Романа Володимировича, звільнити від оплати 

за харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» його дітей –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

45. Задовільнити заяву гр. Іванків Ганни Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дітей –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 

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

46. Задовільнити заяву гр. Пунько Надії Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина –з 01.01.2019 р. по 28.02.2019 р. на 100 % 

у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

47. Задовільнити заяву гр. Гой Галини Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина –з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % 

у зв’язку з тим, що він – дитина з інвалідністю. 

48. Задовільнити заяву гр. Кропельницької Тетяни Леонідівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

49. Задовільнити заяву гр. Ковалишин Ольги Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

50. Задовільнити заяву гр. Кутинської Тетяни Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її дочки –з 01.01.2019 р. по 

31.03.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

51. Задовільнити заяву гр. Кожухар Віти Миколаївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина –з 01.01.2019 р. по 28.02.2019 р. на 

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

52. Задовільнити заяву гр. Марійчин Марії Григорівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина –з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він – дитина з інвалідністю. 

53. 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 

 


