
 

 

Проєкт рішення 

 

 

 

 

Від 16.12.2020                                   №1343  

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

м. Бурштина 

 

 
Розглянувши заяви гр. Турій Ю.М.,  Сидоренко Л.В., Скобель Л.В., Гунчак О.Д., 

Ляхович М.М., Попович А.І., Чіха В.М., Сагайдака А.Б., Зелінської З.М., Гущин Е.І., Угрин-

Лисоконь Н.Б., Гавриліва Т.В., Тисяк О.В., Кулинич Г.М., Михайлової І.А., Олійник Г.М., 

Цюлюпи А.Г., Стефюк М.М., Мушак Т.І., Широкової М.Т., Василащук Н.М., Любімової О.О., 

Луцишина І. П., Наритник М.С., Федоронько М.М., Козак Л.В., Павляк О.І., Кіндер І., Данилів 

Н.Б., Гандзюка Т.В., Ткачівської М., Паулюсь Л.М., Кіянчук М.В., Геращенко О.В., Данилів 

Н., Казимирів Г.П., Кобель І.Ю., Іль’їної О.М., Рафальської С.В., Непорадної Н.І., Гречух Н.В., 

Угрин О.М., Гички Н.В., Гребінченко Г.В., Бойка М.В., Стемпіцької Ж.О., Вуйців С.І., Ніщук 

Т.І., Скальської С.І., Лопушинського І.Є., Приймачук І.П., Вівчар О.Ю., Бурди Г.О., 

Месеренко Л.С., Николин О.С., Губер О.Л., Глеб В.І., Єфімович н.В.Ю , Благодир І.С., Савчак 

Ю.С., Слюсар Л.Б., Марійчин М.Г., Кицьки В.Ю., Якубовської О.Г., Гордійчук Г.Б., Сірко І.В., 

Осадчої Н.А., Бурої О.В., Ощановської І.В., Трача А.Я. 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 31.08.2020 р. № 90 «Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої 

освіти міста» виконком міської ради вирішив:  

 

 
 

 
1. Задовільнити заяву гр.Єфімович Н.В., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК його сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з 

тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

2. Задовільнити заяву гр. Геращенко О.В., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській гімназії  її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 



3. Задовільнити заяву гр. Паулюсь Л.М.., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській гімназії  її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

4. Задовільнити заяву гр. Попович Анастасії Іванівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

6. Задовільнити заяву гр.Гунчак Оксани Дмитрівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вони мають статус дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

7. Задовільнити заяву гр. Сидоренко Людмили Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

на 100 % у зв’язку з тим, що вони мають статус дітей, потерпілих від Чорнобильської 

катастрофи. 

8. Задовільнити заяву гр. Скобель Людмили Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

катастрофи. 
 

9. Задовільнити заяву гр. Глеб Віри Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському НВК її доньку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з 

тим, що вона – дитина з інвалідністю. 

10. Задовільнити заяву гр. Мушак Тетяни Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

11. Задовільнити заяву гр.Стефюк Марії Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

12. Задовільнити заяву гр.Цюлюпи Андрія Гавриловича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 його сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

13. Задовільнити заяву гр.Олійник Галини Миколаївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – дитина з інвалідністю. 

14. Задовільнити заяву гр. Губер Ольги Леонідівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її доньку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – дитина з інвалідністю. 

15. Задовільнити заяву гр. Николин Ольги Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – дитина з інвалідністю. 

16. Задовільнити заяву гр. Месеренко Лілії Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – дитина з інвалідністю та  навчається в інклюзивному класі. 

17. Задовільнити заяву гр. Бурди Галини Олександрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

на 100 % у зв’язку з тим, що він – дитина з інвалідністю та  навчається в інклюзивному 

класі. 

18. Задовільнити заяву гр. Луцишина Ігоря Петровича, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 його сина – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % 

у зв’язку з тим, що він –  навчається в інклюзивному класі. 



19. Задовільнити заяву гр. Слюсар Лілії Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – навчається в інклюзивному класі. 

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він-  навчається в інклюзивному класі. 

21. Задовільнити заяву гр.Кицьки Віри Юріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він-  навчається в інклюзивному класі. 

22. Задовільнити заяву гр. Якубовської Ольги  Григорівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. 

на 100 % у зв’язку з тим, що він-  навчається в інклюзивному класі. 

23. Задовільнити заяву гр.Гордійчук Г.В., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – навчається в інклюзивному класі. 

24. Задовільнити заяву гр. Сірко І.В, звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що 

він-  навчається в інклюзивному класі. 

25. Задовільнити заяву гр. Осадчої Н.А., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він-  навчається в інклюзивному класі. 

26. Задовільнити заяву гр. Бурої Ольги Вікторівни., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – навчається в інклюзивному класі. 

27. Задовільнити заяву гр. Вівчар Ольги Юріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він – дитина з інвалідністю та  навчається в інклюзивному класі. 

28. Задовільнити заяву гр.Турій Ю.М., звільнити від оплати за харчування під час перерви 

та на групі подовженого дня у Бурштинському НВК її сина – з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

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

Бурштинській гімназії  його дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку 

з тим, що її батько – учасник бойових дій. 

30. Задовільнити заяву гр.Ткачівської Мар’ни Романівни, звільнити від оплати за 

харчування  у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3  її дочку –  з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

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

під час перерви та на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її 

сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник 

бойових дій. 

32. Задовільнити заяву гр.Лопушинського Івана Євгеновича., звільнити від оплати за 

харчування під час перерви та на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько 

– учасник бойових дій. 

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

харчування  у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

34. Задовільнити заяву гр.Ніщук Тетяни Ігорівни., звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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



35. Задовільнити заяву гр.Війців Світлани Іванівни, звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

36. Задовільнити заяву гр.Стемпіцької Ж.О., звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

37. Задовільнити заяву гр.Бойка Михайла Васильовича., звільнити від оплати за 

харчування  у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

38. Задовільнити заяву гр.Гавриліва Тараса Васильовича., звільнити від оплати за 

харчування  у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

39. Задовільнити заяву гр. Рафальської Світлани Віталіївни., звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 її синів – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

40. Задовільнити заяву гр. Угрин-Лисоконь Наталії Богданівни., звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

41. Задовільнити заяву гр.Благодир Ірини Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

під час перерви та на групі подовженого дня у Бурштинському НВК її дочку – з 

01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник 

бойових дій. 

42. Задовільнити заяву г.Гущина Едуарда Івановича , звільнити від оплати за харчування  

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 його синів – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % 

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

44. Задовільнити заяву гр. Савчак Юлії Сергіївни., звільнити від оплати за харчування під 

час перерви та на групі подовженого дня у Бурштинському НВК її сина - з 01.01.2021 

р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку зі статусом члена сім’ї загиблого ветерана війни. 

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 

% у зв’язку зі статусом внутрішньо переміщеної особи. 

46. Задовільнити заяву гр. Михайлової Ірини Анатоліївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочку – з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку зі статусом внутрішньо переміщеної особи. 

47. Задовільнити заяву гр. Кіянчук М.В., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській  гімназії її онуку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з 

тим, що вона – дитина-сирота, що перебуває під її опікою. 

48. Задовільнити заяву гр. Василащук Наталії Мирославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її підопічних – з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вони – перебувають під її опікою. 

49. Задовільнити заяву гр. Широкової  Марії Теофілівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її онука – з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він – перебуває під її опікою. 

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

харчування на перерві та на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник бойових дій. 



51. Задовільнити заяву гр. Ільїної О.М, звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

гімназії її дитині – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник бойових дій. 

52. Задовільнити заяву гр. Казимирів Галини Петрівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській гімназії її онуку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з 

тим, що її батько – учасник бойових дій. 

53. Задовільнити заяву гр. Данилів Наталії, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській гімназії її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що його батько – учасник бойових дій. 

54. Задовільнити заяву гр.Бойка Михайла Васильовича , звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській гімназії його доньку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

55. Задовільнити заяву гр.Гандзюка Тараса Володимировича , звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 його сина –  з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

56. Задовільнити заяву гр. Зелінської Зоряни Миронівни , звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її доньку –  з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

57. Задовільнити заяву гр. Зелінської Зоряни Миронівни , звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина –  з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

58. Задовільнити заяву гр. Сагайдака Андрія Богдановича , звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 його сина –  з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

59. Задовільнити заяву гр.Кіндер Ірини, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

60. Задовільнити заяву гр. Наритник Мар’яни Сергіївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 її доньку – з 01.01.2021 р. по 30.04.2021 р. 

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

61. Задовільнити заяву гр. Романович Оксани Іванівни, звільнити від оплати за харчування     

у Бурштинському НВК її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з 

тим, що він – дитина з особливими освітніми потребами, що навчається в інклюзивному 

класі. 

62. Задовільнити заяву гр. Гребініченко Галини Петрівни, звільнити від оплати за 

харчування на перерві та на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 її онуки – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона 

– дитина, позбавлена батьківського піклування та перебуває під її опікою. 

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

харчування на перерві та на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 її вихованця - з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що 

він – дитина, позбавлена батьківського піклування та перебуває у прийомній сім’ї. 

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

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дітей – з 01.01.2021 р. по 28.02.2021 р. на 100 

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

65. Задовільнити заяву гр.Любімової Олени Олександрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському НВК її сина –  з 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. на 100 % 

у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї.  

66. Задовільнити заяву гр.Трач А.Я., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2  її дочку –  з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р. на 100 % у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї.  



67. Задовільнити заяву гр. Данилів Наталії Богданівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 

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

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

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей – з 01.01.2021р.по 28.02.2021 р. у зв’язку 

зі статусом  малозабезпеченої сім’ї. 

69. Задовільнити заяву гр. Гречух Наталії Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дитину – з 01.01.2021р.по 28.02.2021 р. у 

зв’язку зі статусом  малозабезпеченої сім’ї. 

70. Задовільнити заяву гр. Шкрібляк Антоніні Володимирівні, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей – з 01.01.2021р.по 

31.01.2021 р. у зв’язку зі статусом  малозабезпеченої сім’ї. 

71. Задовільнити заяву гр.Козак Любові Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дітей – з 01.01.2021р.по 31.01.2021 р. у зв’язку 

зі статусом  малозабезпеченої сім’ї. 

72. Задовільнити заяву гр. Федоронько Мар’яни Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дитину – з 01.01.2021 р. по 

28.02.2021 р. у зв’язку зі статусом  малозабезпеченої сім’ї. 

73. Задовільнити заяву гр. Ощановської Інни Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дитину – з 01.01.2021 р.по 

31.12.2021 р. у зв’язку з тим, що вона-дитина з інвалідністю. 

74. Задовільнити заяву гр. Непорадної Світлани Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей – з 01.01.2021р.по 

28.02.2021 р. у зв’язку зі статусом  малозабезпеченої сім’ї. 

75. Відмовити у задоволенні заяви Петраш Марії Степанівні щодо звільнення від оплати за 

харчування у Бурштинському НВК (шкільний підрозділ) її дітей - у зв’язку з відсутністю 

документів, які підтверджують право на безкоштовне харчування відповідно до пункту 1 

рішення виконавчого комітету від 31.08.2020 р. «Про організацію харчування дітей  в закладах 

загальної середньої освіти міста".  

76. Відмовити у задоволенні заяви Ціник Віри Василівни щодо звільнення від оплати за 

харчування у Бурштинському НВК (шкільний підрозділ) її дітей - у зв’язку з відсутністю 

документів, які підтверджують право на безкоштовне харчування відповідно до пункту 1 

рішення виконавчого комітету від 31.08.2020 р. «Про організацію харчування дітей  в закладах 

загальної середньої освіти міста".  

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

 

 

Міський голова                                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник відділу освіти і науки _______________ І.Томин 

 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

 

 


