
Проект рішення 

 

від 23/09/2019 р.        № 1108 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

м. Бурштина 

 
Розглянувши заяви гр. Канюк Г.Я, Пунько Н.М., Скальської С.І, Потєряєвої С.І., 

Заторської М.В., Череватої М.М., Кицьки В.Ю, Чабан О.С., Козак Л.В., Гасій М.В., 

Зелінського О.І., Шкрібляк А.В., Яблоновської Л.М., Ватаманюка Ю.М., Гавриліва Т.В., 

Вирсти О.І., Попова А.А., Михайлишин О.І., Щипанської Н.М., Сірачинської Н.І., 

Стрільчук В.В., Ніщук Т.І., Гички Н.В., Вівчар О.Ю, Сопільняк Н.А., Бурди Г.О., 

Горошенко О.А, Білик Л.Б., Гордій О.Б., Угрин О.М.  про звільнення від оплати за 

харчування їх дітей 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 21.08.2018 р. № 167 «Про організацію харчування дітей в закладах 

загальної середньої освіти міста» виконком міської ради вирішив:  

 
1. Задовільнити заяву гр. Канюк Галини Ярославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дітей – Канюка Владислава 

Сергійовича, та Канюк Наталії Сергіївни, з 03.09.2019 р. по 31.10.2019 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

2. Задовільнити заяву гр. Пунько Надії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина – Пунька Олександра Тарасовича, з 

03.09.2019 р. по 31.10.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

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

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

дочки – Скальської Маріанни Василівни, з 03.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у 

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

4. Задовільнити заяву гр. Потєрявої Світлани Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки – Конів Анастасії 

Валеріївни, з 03.09.2019 р. по 30.11.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

5. Задовільнити заяву гр. Заторської Марії Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дітей – Заторської Христини 

Володимирівни, та Заторського Вадима Володимировича, з 03.09.2019 р. по 

30.09.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

6. Задовільнити заяву гр. Череватої Марії Михайлівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки – Череватої Христини 

Андріївни, з 03.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

7. Задовільнити заяву гр. Кицьки В.Ю., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 його сина – Кицьки Юрія Васильовича з 

10.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він навчається в 

інклюзивному класі. 



8. Задовільнити заяву гр. Чабан Олени Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дітей – Чабана Миколи Дмитровича, та 

Чабана Олександра Дмитровича,., з 09.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 

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

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дітей – Козака Артема Миколайовича, та 

Козака Андрія Миколайовича, з 09.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 

10. Задовільнити заяву гр. Гасій Марини Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дітей – Гасія Едуарда Романовича, , та Гасія 

Максима Романовича, з 09.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 його дочки – Зелінської Марії 

Олегівни, з 09.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – 

учасник бойових дій. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дочки – Шкрібляк Анастасії 

Василівни, з 16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

13. Задовільнити заяву гр. Яблоновської Лідії Михайлівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 її дочки – Яблоновської Анни 

Олександрівни,       р.н., з 09.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її 

батько – учасник бойових дій. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 його дочки – Ватаманюк Анастасії 

Юріївни., з 04.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – 

учасник бойових дій. 

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

харчування на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 його 

дочки – Гаврилів Софії Тарасівни., з 06.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з 

тим, що її батько – учасник бойових дій. 

16. Задовільнити заяву гр. Вирсти Оксани Іванівни, звільнити від оплати за харчування на 

групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки – Вирсти 

Сніжани Романівни, з 04.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її 

батько – учасник бойових дій. 

17. Задовільнити заяву гр. Попова Артура Артуровича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 його сина – Попова Олександра 

Артуровича, з 04.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом дитини, 

потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

18. Задовільнити заяву гр. Михайлишин Ольги Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина – Михайлишина Матвія 

Васильовича, з 03.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько 

– учасник бойових дій. 

19. Задовільнити заяву гр. Щипанської Надії Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина – 

Щипанського Максима Васильовича, з 10.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у 

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

20. Задовільнити заяву гр. Сірачинської Наталії Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дітей – Сірачинської Софії 

Петрівни, Сірачинської Анастасії Іванівни, з 09.09.2019 р. по 30.09.2019 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 



21. Задовільнити заяву гр. Стрільчук Віри Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському НВК її дочки – Стрільчук Дар’ї Олексіївни, з 03.09.2019 

р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

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

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – Ніщука Віктора Вікторовича, з 

16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник 

АТО. 

23. Задовільнити заяву гр. Ніщук Тетяни Ігорівни, звільнити від оплати за харчування на 

групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  її сина – Ніщука 

Віктора Вікторовича з 16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його 

батько – учасник АТО. 

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

харчування на групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – 

Раба Руслана Васильовича, з 16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що він – дитина, позбавлена батьківського піклування та знаходиться під її опікою. 

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

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – Іванічка Дениса Васильовича, з 

16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він- дитина з інвалідністю 

та навчається в інклюзивному класі.  

26. Задовільнити заяву гр. Сопільняк Наталії Альгісівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – Сопільняка Сергія 

Богдановича, з 16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він – дитина 

з інвалідністю. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – Бурди Дениса-Зіновія 

Олеговича, з 16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він навчається 

в інклюзивному класі. 

28. Задовільнити заяву гр. Горошенко Олени Андріївни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина – Горошенка Віктора 

Васильовича, з 16.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

29. Задовільнити заяву гр. Білик Людмили Богданівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дочки – Білик Анастасії 

Петрівни, з 09.09.2019 р. по 31.10.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

30. Задовільнити заяву гр. Гордій Ольги Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей – Федик Віти Степанівни та Федик 

Анастасії Степанівни, з 13.09.2019 р. по 30.11.2019 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей – Угрин Вікторії Іванівни, Угрин Юлії 

Іванівни, р.н., Угрина Андрія Івановича, з 18.09.2019 р. по 31.12.2019 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

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

 

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки _______________ Н.Тварок 

 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

Заступник міського голови  _______________ Н. Кицела 


