
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                                         

Від 28.01.2021 р.                                м.Бурштин       №13 

 

 

Про звільнення від оплати за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

 
 

Розглянувши заяви гр. Павлик В.С., Горбачевської М.М., Сапак Н.М., Архитко Н.І., 

Мовчан С.В., Макар М.З., Олексин С.Є., Ковбас І. В. Шульги Г.М., Юзефів І.І.,Лесів Г.С, 

Наконечного П.Ю., Ревеги О.І., Супрун Л.Ю., Горлатої О.В.,Мазур Б.В. .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 30.12.2020 р. № 148 «Про організацію харчування дітей в закладах 

загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади » виконком міської ради 

                                                             вирішив:  

 

 

1. Задовільнити заяву гр. Макар Марії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Насташинській ЗОШ І-ІІ ст. її дочку –з 13.01.2021 по 31.12.2021  на 100 % у зв’язку з 

тим, що вона – дитина з інвалідністю. 

2.  Задовільнити заяву гр. Мовчан Світлани Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у  Насташинській ЗОШ І-ІІ ст. її дочку –з 13.01.2021  по 31.12.2021  на 100 

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

3. Задовільнити заяву гр. Архитко Надії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Насташинській ЗОШ І-ІІ ступенів  її сина –з 13.01.2021  по 31.12.2021  на 100 % у 

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



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

харчування  у Бовшівській ЗОШ І-ІІ ступенів  її сина –з 13.01.2021  по 31.12.2021  на 

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

5. Задовільнити заяву гр. Наконечного Петра Юрійовича, звільнити від оплати за 

харчування  у Старомартинівській ЗОШ І-ІІ ступенів  його сина –з 18.01.2021  по 

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

 

6. Задовільнити заяву гр. Павлика Володимира Степановича, звільнити від оплати за 

харчування  у Бовшівській ЗОШ І-ІІ ступенів  його дітей –з 04.01.2021  по 31.12.2021  

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

7. Задовільнити заяву гр. Сапак Наталії Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Дем’янівській ЗОШ І-ІІ ступенів її дітей –з 04.01.2021  по 28.02.2021  на 100 % у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

8. Задовільнити заяву Олексин Степанії Євгенівни, звільнити від оплати за харчування у 

Новомартинівському НВК її підопічну з 04.01.2021 по 31.12.2021 на 100% у зв’язку з 

тим, що вона- дитина позбавлена батьківського піклування. 

9. Задовільнити заяву Ковбас Ірини Володимирівни, звільнити від оплати за харчування 

в Новомартинівському НВК її сина  - з 01.01.2021 р. по 28.02.2021 р. на 100%  у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

10. Задовільнити заяву Шульги Галини Миронівни , звільнити від оплати за харчування у 

Новомартинівському НВК її дітей  - з 01.01.2021  по 31.03.2021 на 100%  у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 

11. Задовільнити заяву Юзефів Іванни Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Новомартинівському НВК її сина  - з 01.01.2021  по 31.12.2021 на 100%  у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 

12. Задовільнити заяву Лесів Галини Степанівни , звільнити від оплати за харчування у 

Новомартинівському НВК її сина  - з 01.01.2021  по 31.01.2021 на 100%  у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 

13.  Задовільнити заяву Ревеги Ольги Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у                    

Задністрянській ЗОШ її сина –з 25.01.2021 по 31.05.2021 на 100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

14. Задовільнити заяву Супрун Любомири Юріївни , звільнити від оплати за харчування у 

Бовшівській ЗОШ її дітей –з 25.01.2021 по 31.03.2021 на 100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

15. Задовільнити заяву Горлатої Оксани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 її дітей –з 25.01.2021 по 

30.06.2021 на 100 %   у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

16. Задовільнити заяву Мазура Богдана Володимировича, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ сткпенів №1 його дітей –з 25.01.2021 по 

30.06.2021 на 100 %   у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

17.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Володимира Чуйка 

 

 

 

 

     Міський голова                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 


