
Проект рішення 

 

від 07.12.2016 р.          № 287 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей у загальноосвітніх  

навчальних закладах м. Бурштина 

 

Розглянувши заяви гр. Бойко Ю. О., Скальської С. І., Ейзена О. Ю., Сторощука В. Д., 

Угрин-Лисоконь Н. Б., Бекіш Т. Я., Сідельник О. В., Бойка М. В. Кобеля І. Ю., Ільїної Є. Р., 

Недобєги А. М., Кіндер І. Р., Логая Р. С., Фіняка О. Є., Волошин Л. М., Кошкера О. А., 

Сіряк М. А., Вільчика В. М., Скочинської Г.М., Благодир І. С., Геращенко О. В., Білик Л.І., 

Кіт М. С. про звільнення від оплати за харчування їхніх дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах, 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», 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», ст. 19 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

Програмою підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського 

протесту в період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення, затвердженої рішенням сесії Бурштинської міської ради від 23.12.2016 р. № ___, 

рішенням виконавчого комітету від 29.12.2016 р. № ___ «Про організацію харчування дітей в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста» виконком міської ради вирішив: 

 

1. Задовільнити заяву гр. Бойко Ю. О. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 її сина – Бойка Дмитра Михайловича, 

11.08.2004 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

2. Задовільнити заяву гр. Скальської С.І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 її сина – Скальського Василя Васильовича, 

25.04.2002 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

3. Задовільнити заяву гр. Ейзен О. Ю. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 його дочки – Ейзен Марії Олександрівни, 

17.10.2003 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

4. Задовільнити заяву гр. Сторощука В. Д. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 його дочки – Сторощук Тетяни Василівни, 

31.01.2002 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

5. Задовільнити заяву гр. Угрин-Лисоконь Н. Б. щодо звільнення від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 її сина – Лисоконя Дмитра 

Юрійовича, 17.02.2006 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що його батько – учасник АТО. 



6. Задовільнити заяву гр. Угрин-Лисоконь Н. Б. щодо звільнення від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на групі продовженого дня її 

дочки – Лисоконь Діани Юріївни, 22.05.2009 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 

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

7. Задовільнити заяву гр. Бекіш Т. Я. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 її сина – Вінтонишина Богдана Ростиславовича, 

01.05.2000 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

8. Задовільнити заяву гр. Сідельник О. В. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській гімназії її дітей – Сідельник Тетяни Зіновіївни, 19.03.2002 р. н., та 

Сідельник Руслани Зіновіївни, 23.05.2003 р.н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 

100 % у зв’язку з тим, що їх батько – учасник АТО. 

9. Задовільнити заяву гр. Бойка М. В. щодо звільнення від оплати за харчування на групі 

продовженого дня у Бурштинському НВК його дочки – Бойко Олени Михайлівни, 

12.06.2008 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

10. Задовільнити заяву гр. Кобеля І. Ю. щодо звільнення від оплати за харчування на 

групі продовженого дня у Бурштинському НВК його дочки – Кобель Ксенії Іванівни, 

06.02.2010 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

11. Задовільнити заяву гр. Ільїної О. Р. щодо звільнення від оплати за харчування на групі 

продовженого дня у Бурштинському НВК  її дочки – Ільїної Ольги Романівни, 

08.02.2009 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

12. Задовільнити заяву гр. Недобєги А. М. щодо звільнення від оплати за харчування на 

групі продовженого дня у Бурштинському НВК  його дочки – Недобєги Надії 

Андріївни, 19.01.2008 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що її батько – учасник АТО. 

13. Задовільнити заяву гр. Кіндер І. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 її дочки – Кіндер Аліни Ігорівни, 

06.01.2003 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

14. Задовільнити заяву гр. Логая Р.С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 його сина – Логая Олександра Романовича, 

13.01.2006 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

15. Задовільнити заяву гр. Фіняка О. Є. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 його онуки – Сьоми Лілії Василівни, 

18.04.2003 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

16. Задовільнити заяву гр. Волошин Л. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 її сина – Волошина Руслана Андрійовича, 

25.09.2001 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

17. Задовільнити заяву гр. Кошкера О. А. щодо звільнення від оплати за харчування на 

групі продовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 його сина – Кошкера 

Олександра Олександровича, 05.08.2006 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % 

у зв’язку з тим, що його батько – учасник АТО. 

18. Задовільнити заяву гр. Сіряк М. А. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 її дочки – Сіряк Вікторії Романівни, 

06.02.2006 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

19. Задовільнити заяву гр. Вільчика В. М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 його дітей – Вільчик Віталії Віталіївни, 



15.04.2005 р. н., та Вільчик Лідії Віталіївни, 16.02.2006 р.н., з 01.01.2017 р. по 

31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що їх батько – учасник АТО. 

20. Задовільнити заяву гр. Скочинської Г.М. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 її дочки – Скочинської Тетяни Іванівни, 

28.07.2002 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько 

– учасник АТО. 

21. Задовільнити заяву гр. Благодир І. С. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 її сина – Благодира Ростислава Віталійовича, 

02.05.2005 р. н., з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

22. 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 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з 

статусом дитини, постраждалої від Чорнобильської катастрофи. 

23. Задовільнити заяву гр. Білик Л.І. щодо звільнення від оплати за харчування у 

Бурштинській гімназії її дочки – Білик Діани Миколаївни, 10.08.2005 р. н., з 

01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона – дитина з 

інвалідністю. 

24. Відмовити у заяві гр. Кіт М. С. щодо звільнення від оплати за харчування на групі 

продовженого дня у Бурштинському НВК її сина – Кіт Олега Андрійовича, 

13.08.2008 р. н. 

25. 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 

 


