
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.10.2019                                                                                                    № 210 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

м. Бурштина 

 
Розглянувши заяви гр. Пінькевич О.В., Приймачук І.П., Сірачинської Н. про 

звільнення від оплати за харчування їх дітьми 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 № 

856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про загальну середню освіту», рішенням виконавчого комітету від 21.08.2018 р. № 167 

«Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста» виконком 

міської ради вирішив:  

 
1. Задовільнити заяву гр. Пінькевич Оксани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей – Пінькевич Соломії 

Іванівни, (інформацію приховано) р.н., Пінькевича Романа Івановича, 05.10.2007 р.н., 

та Пінькевич Анни Іванівни, 09.03.2006 р.н., з 16.10.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 

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

2. Задовільнити заяву гр.Сірачинської Наталії Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І- ІІІ ст. №2 її дітей – Сірачинську  Анастасію 

Іванівну, (інформацію приховано) р.н., Сірачинську Софію Петрівну, 18.12.2009 р.н. з 

01.10.2019 р. на 100% у зв’язку зі статусом. 

       3.  Задовільнити заяву гр. Приймачук Ірини Павлівни, звільнити від оплати за 

харчування на групі продовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її 

сина – Приймачука Святослава Васильовича, (інформацію приховано) р.н., з 

16.10.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник 

АТО. 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н. 

Кицелу. 

 

 

Перший заступник  

міського голови      Володимир Гулик 


