
 

 

Проєкт рішення 

 

 

 

 

Від   23.12. 2020                                          № 1347 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти 

 

 

 
Розглянувши заяви гр. Дирди О.В., Головінської О.Є., Гаврилюк Ю.О., Кохан Л.В., 

Квасій Н.Г., Стельмах О.С., Морис А.М., Примич Г.М., Косенко Н.З., Бакун О.О.,Стасінчука 

П.Б., Попова А.А., Угрина В.Г.,  Мтхайлишин О.І., Щипанського М.В., Калітки М.В., 

Михайленко Д.В., Вирсти О.І., Бесаги 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. Примич Г.М., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 мою дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % 

у зв’язку з тим, що вона має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

2. Задовільнити заяву гр. Косенко Н.З., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2   її дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вони мають статус дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

3. Задовільнити заяву гр. Бакун О.О.., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2  її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що 

вона має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

4. Задовільнити заяву гр. Стасінчука П.Б., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  його сина - з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 

5. Задовільнити заяву гр. Попова А.А.., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2  його  сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що він має статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи. 



6. Задовільнити заяву гр.Угрина В.Г., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2  його дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, 

що вони мають статус дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи.. 

7. Задовільнити заяву гр. Морис А.М., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що 

він – дитина з інвалідністю. 

8. Задовільнити заяву гр. Стельмах О.С., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

9. Задовільнити заяву гр. Дирди О.В., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що 

він – дитина з інвалідністю. 

10. Задовільнити заяву гр.Головінської О.Є., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дочку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

зв’язку з тим, що вона – дитина з інвалідністю та  навчається в інклюзивному класі. 

11. Задовільнити заяву гр.Бесаги О.О., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 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. 

12. Задовільнити заяву гр.Михайлишин О.І., звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

13. Задовільнити заяву гр.Щипанського М.В., звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 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. 

14. Задовільнити заяву гр.Калітки М.В., звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дітей – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у 

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

15. Задовільнити заяву гр.Вирсти О.І., звільнити від оплати за харчування на перерві та на 

групі продовженого дня у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її дітей – з 01.01.2021 р. по 

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

16. Задовільнити заяву гр.Михайленка Д.В.., звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 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. 

17. Задовільнити заяву гр.Гаврилюк Ю.О., звільнити від оплати за харчування  у 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 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. Квасій Н.Г., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській  

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 її онуку – з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100 % у зв’язку з тим, що 

вона – дитина-сирота, що перебуває під її опікою. 

19. Задовільнити заяву гр. Кохан Л.В., звільнити від оплати за харчування у Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2 її сина – з 01.01.2021 р. по 30.04.2021 р. на 100 % у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

20. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти і науки Івану 

Томин. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки _______________ І.Томин 

 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

 

 


