
 

 рішення 

 

 

 

 

від 23.09.2020 р.        № 1300 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

м. Бурштина 

 

 
Розглянувши заяви гр. Потєряєвої С.І., Угрина В.Г., Михайлової І.А., Стефюк М.М., 

Вирсти О.І., Кулинич Г.М., Широкової М.Т., Тисяк О.В., Сірачинської Н.І., Губер О.Л., 

Гребініченко Г.П.,Пінькевич О.В., Кіршак Н.В. Скальської С.І., Угрин О.М., Романович О.І., 

Любімової О.О.  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. Потєряєвої Світлани Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки –з 15.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

2. Задовільнити заяву гр. Угрина Василя Григоровича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 його дочки –з 01.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона має статус дитини, потерпілої від 

Чорнобильської катастрофи. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки –з 01.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку зі статусом внутрішньо переміщеної особи. 

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина –з 02.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 

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

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

групі подовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина –з 02.09.2020 

р. по 31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її сина –з 03.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку зі статусом внутрішньо переміщеної особи. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її онука –з 04.09.2020 р. по 



31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що він – дитина-сирота, що перебуває під її 

опікою. 

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

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

сина –з 08.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – 

учасник бойових дій. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дітей –з 11.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

10. Задовільнити заяву гр. Кушнір Іванни Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 її дочки –з 15.09.2020 р. по 30.09.2020 р. на 100 

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

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

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дочки –з 09.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 

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

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її онуки –з 09.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона – дитина, позбавлена батьківського 

піклування та перебуває під її опікою. 

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

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

онуки –з 09.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що вона – дитина, 

позбавлена батьківського піклування та перебуває під її опікою.. 

14. Задовільнити заяву гр. Пінькевич Оксани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей –з 09.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї.  

15. Задовільнити заяву гр. Кіршак Наталії Василівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її сина –з 09.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 

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

16. Задовільнити заяву гр. Кіршак Наталії Василівни, звільнити від оплати за харчування 

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

09.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що його батько – учасник 

бойових дій. 

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

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дочки –з 02.09.2020 р. по 

31.12.2020 р. на 100 % у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій. 

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

у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 її дітей –з 09.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 

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

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

харчування у Бурштинському НВК її сина –з 21.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він – дитина з особливими освітніми потребами, що навчається в 

інклюзивному класі. 

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

харчування у Бурштинському НВК її сина –з 22.09.2020 р. по 31.12.2020 р. на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї.  

21. Відмовити у заяві гр. Сірачинській Наталії Іванівні щодо звільнення  від оплати за 

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

дочки –у зв’язку з відсутністю документів, які підтверджують право на безкоштовне 

харчування відповідно до пункту 2 рішення виконавчого комітету від 31.08.2020 р. № 

90 «Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста». 

22. 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 

 


