
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  31.08.2020                                                                                                    № 91 

Про звільнення від оплати  

за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти 

Розглянувши заяви  Павляк О.І., Денеки М.М., Максимович С.М.; Стасів І.І., 

Кулинич Г.М., Суховй О.В. про звільнення від оплати за відвідування їхніми 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 23.04.2019 р. № 75 «Про встановлення батьківської 

плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста», виконком міської ради 

вирішив:  

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

у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дитину –з 04.08.2020 р. по 31.12.2020 р. на 

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

2. Задовольнити заяву гр. Денеки Миколи Миколайовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» його дитину- з 30.07.2020 р.по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько-учасник бойових дій. 

3. Задовольнити заяву гр.Максимович Світлани Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Пролісок»  її дітей- з 12.08.2020р. по 

31.12.2020р. на 50% у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

4.  Задовольнити заяву гр.Стасів Ірини Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3 «Пролісок»  її сина з 18.08.2020р. по 31.12.2020р. на 50% 

у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

5. Задовільнити заяву гр..Суховй Ольги Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина з 27.08.2020 по 

31.12.2020 на 50% у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

6. Задовільнити заяву гр. Кулинич Ганни Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок» її сина на 100% з 28.08.2020 по 

31.12.2020 у зв’язку зі статусом дитини з числа внутрішньо переміщених осіб. 

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

Кицелу. 

 

Міський голова                                                                                      Роксолана Джура 


