
Проект рішення 

 

від 09.09.2016 р.           № ____ 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей у загальноосвітніх  

навчальних закладах м. Бурштина 

 

Розглянувши заяви гр. Геращенко О. В., Кобель І. В., Казимирів Г. П., Білик Л. І. про 

звільнення від оплати за харчування їх дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, 

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

«Про загальну середню освіту», Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (зі 

змінами), Програмою підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях 

України, затвердженої рішенням сесії Бурштинської міської ради шостого скликання 

№ 10/53-15 від 08.04.2015 р., рішенням виконавчого комітету від 29.01.2016 р. № 02 «Про 

організацію харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах міста», виконком 

міської ради вирішив: 

 

1. Задовільнити заяву гр. Геращенко О. В. щодо звільнення від оплати за харчування на 

групі продовженого дня у Бурштинському НВК її сина – Геращенка Данила 

Дмитровича, 15.05.2010 р. н., з 01.09.2016 р. по 31.12.2016 р. на 100 %. 

2. Задовільнити заяву гр. Кобель І. В. щодо звільнення від оплати за харчування на групі 

продовженого дня у Бурштинському НВК  її дочки – Кобель Ксенії Іванівни, 

06.02.2010 р. н. з 01.09.2016 р. по 31.12.2016 р. на 100 %. 

3. Задовільнити заяву гр. Казимирів Г. П. щодо звільнення від оплати за харчування в 

Бурштинській гімназії її онуки – Курган Іванни Степанівни, 09.10.2003 р. н., з 

21.09.2016 р. по 31.12.2016 р. на 100 %. 

4. Задовільнити заяву гр. Білик Л. І. щодо звільнення від оплати за харчування в 

Бурштинській гімназії її дітей – Білик Діани Миколаївни, 10.08.2005 р. н., та Білик 

Сніжани Миколаївни, 10.08.2005 р. н., з 21.09.2016 р. по 31.12.2016 р. на 100 %. 

5. 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 


