
 

Бурштинська міська рада                                                                          

Івано-Франківської області                                                     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                             

РІШЕННЯ 

 

Від  30.12.2020                                                  №170 

 

Про звільнення від оплати  

за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти 

 

Розглянувши заяву Кіндрат І.М., Наконечної Н.В., Рубашної В.О., Ватаманюк Ю.М., 

Кобеля І.Ю., Максимів О.С., Корчинської Н.Б., Павляк О.І., Остафійчук Н.Ф., Шпирун Х.О., 

Кліщ О.В., Ліуш О.О., Гаєвського І.Ю., Ляхович М.М., Геращенко О.В., Малахової Н.В., 

Гордій О.Б., Тисяк О.В., Вінтонович В.І., Зорій Т.М., Олещук У.Р.,Рудницького П.І, 

Жарської О.М, Мельник В.О.,Роман Д.В., Сагайдак А.Б.,Сачинської Н.І.,Галушки І.Я., 

Максимович С.М.,Савчак Ю.С.,Лоїк Л.В.,Турій М.С., Зелінського В.І., Чіха В.М., Кохан 

Л.В., Бойцун М.І., Романів.О.Р., Шкрібляк А.В., Петраш М.С., Романович О., 

Кропельницької Т.Л., Пушки Ю.М.,Шимків І.В., Ус В.В., Іванків Г. Б..,Білоголовської С.В., 

Храновської В.Б., Гучок М.Р., Денеки О.Ф., Гандзюка Т.В., Стасів І.І., Юрович Ю.Р., 

Антоник О.С., Дубельтман Г.В., Водзіка С.В., Кулинич Г.М., Лижечко Т.І., Проць І.Е., 

Суховій О.В.,Ябковської О.Б., Мокрої Л.О., Метельської О.М., Сороки Н.М., Кліщ О.В. 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 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. Зорій Тетяни Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» її дітей – ***  з 01.01.2021 р. по 31.12.2021р. на 

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

2. Задовільнити заяву гр.Ябковської Оксани Богданівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №1 її дочку – *** з 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. 

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

3. Задовільнити заяву гр. Сороки Н.М. звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ її дітей – ***  з 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. на 100 % у зв’язку 

зі статусом багатодітної сім’ї.  



4. Задовільнити заяву гр. Наконечної Ніни Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» 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. 

5. Задовільнити заяву гр. Зелінського Олега Ігоровича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» його доньки – *** з 01.01.2021 р. 

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

6. Задовільнити заяву гр. Турій Михайла Степановича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок» 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. 

7. Задовільнити заяву гр. Гаєвського Ігоря Юрійовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» 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. 

8. Задовільнити заяву гр. Ватаманюка Юрія Мирославовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» 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. 

9. Задовільнити заяву гр. Рудницького Павла Івановича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» 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. 

10. Задовільнити заяву гр. Вінтонович Василини Ігорівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка»  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. 

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

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» 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. 

12. Задовільнити заяву гр. Кіндрат Ірини Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №3  її сина – *** з 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої  сім’ї. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка» 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. 

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

у Бурштинському ДНЗ №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. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  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. 

16. Задовільнити заяву гр. Денеки Надії Олександрівни, звільнити від оплати за       

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  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. 

17. Задовільнити заяву гр. Іванків Ганни Богданівни, звільнити від оплати за       

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  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. 

18. Задовільнити заяву гр. Пушки Юрія Михайловича, звільнити від оплати за       

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  його дітей – *** з 01.01.2021 р. по 

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

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Пролісок»  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. 

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

Бурштинському ДНЗ №2  її доньку – *** з 01.01.2021 р. по 28.02.2021 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої  сім’ї. 



21. Задовільнити заяву гр. Гучок Марії Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її доньку – *** з 01.01.2021 р. по 30.04.2021 р. 

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

22. Задовільнити заяву гр. Храновської Віри Богданівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Пролісок»  її дітей - *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

23. Задовільнити заяву гр. Білоголовської Світлани Вікторівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

24. Задовільнити заяву гр. Рубашної Вікторії Олександрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Пролісок»  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

26. Задовільнити заяву гр. Ліуш Олександри Олександрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її дітей - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

27. Задовільнити заяву гр. Олещук Уляни Романівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

29. Задовільнити заяву гр. Максимів Олесі Степанівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

30. Задовільнити заяву гр. Корчинської Наталії Богданівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

31. Задовільнити заяву гр. Гордій Оксани Богданівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №2  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

32. Задовільнити заяву гр.Остафійчук Надії Федорівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

33. Задовільнити заяву гр.Романів Олени Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

34. Задовільнити заяву гр.Бойцун Марти Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3  її дочку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 50 % у 

зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

35. Задовільнити заяву гр.Галушки Світлани Ярославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

36. Задовільнити заяву гр.Сачинської Наталії Ігорівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її дітей - *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

37. Задовільнити заяву гр.Суховій Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6  «Пролісок»  її дітей - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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



38. Задовільнити заяву гр. Мельник Віти Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3  «Світлячок»  її доньку – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

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

Бурштинському ДНЗ №6  «Пролісок»  її сина – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

40. Задовільнити заяву гр. Стасів (Бандури) Ірини Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6  «Пролісок»  її сина – *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

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

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її дітей – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

42. Задовільнити заяву гр.Жарської Ольги Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

43. Задовільнити заяву гр. Водзіка Сергія Вікторовича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  його доньку - *** з 01.01.2021 р. 

по 31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

44. Задовільнити заяву гр. Антоник Ольги Степанівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її дітей – *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

45. Задовільнити заяву гр. Юрович Юлії Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її дітей – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

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

46. Задовільнити заяву гр. Кохан Людмили Василівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №3  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 30.04.2021 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої   сім’ї. 

47. Задовільнити заяву гр.Дубельтман Ганни Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6 «Пролісок»  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 

30.06.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

48.  Задовільнити заяву гр. Максимович Світлани Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її дітей - ***  з 01.01.2021 р. по 

30.06.2021 р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної   сім’ї. 

49. Задовільнити заяву гр. Петраш Марії Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському НВК  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 01.12.2021 р. на 50 % у зв’язку 

зі статусом багатодітної   сім’ї. 

50. Задовільнити заяву гр. Мокрої Лариси Олександрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському НВК  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 01.12.2021 р. на 

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

51. Задовільнити заяву гр. Кіндрат Ірини Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ДНЗ №3  її сина – *** з 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої  сім’ї. 

52. Задовільнити заяву гр. Шпирун Христини Олегівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її сина – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

100 % у зв’язку зі статусом дитини-інваліда. 

53. Задовільнити заяву гр.Метельської О.М., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №1  її дочку  – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом дитини-інваліда. 

54. Задовільнити заяву гр. Лоїк Лесі Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її доньки – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

на 100 % у зв’язку зі статусом дитини-інваліда. 



55. Задовільнити заяву гр. Ціник Віри Василівни, 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 

зі статусом дитини-інваліда. 

56. Задовільнити заяву гр. Геращенко Оксани Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

100 % у зв’язку зі статусом дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №2  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 

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

Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  її доньку - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

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

60. Задовільнити заяву гр. Кліщ Оксани Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №2 «Берізка»  її сина - *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що дитина в садку не харчується за станом здоров’я. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №3 «Світлячок»  його вихованця - *** з 

01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, яка знаходиться 

під опікою. 

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

харчування у Бурштинському ДНЗ №6  «Пролісок»  її сина – *** з 01.01.2021 р. по 

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

63. Задовільнити заяву гр. Ус Віти Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ДНЗ №6  «Пролісок»  її синів – *** з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

100 % у зв’язку із складним матеріальним становищем (батько-помер, мати –не 

працює). 

64. Задовільнити заяву гр. Шимків Ірини Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ДНЗ №6  «Пролісок»  її доньку – *** з 01.01.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку із складним матеріальним становищем (в сім’ї троє 

дітей, мати у відпустці по догляду за дітьми, батько-інвалід, не працює). 

65. Задовільнити заяву гр. Романович Оксани , 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 дитина зарахована на інклюзивну форму навчання. 

66. Відмовити у заяві гр. Кухарчук Тетяни Олександрівни щодо звільнення від оплати за 

харчування у Бурштинському НВК її доньки – *** у зв’язку з відсутністю документів, 

які підтверджують право на безкоштовне харчування відповідно до пунктів 2 та 3 

рішення виконавчого комітету від 23.04.2019 р. №75 «Про встановлення батьківської 

плати за харчування дітей  в закладах дошкільної освіти міста». 

      67.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради В. Чуйка.            . 

 

 

Міський голова                                                                                               Василь Андрієшин                                                                                       

 

 

 

 
 


