
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 23.12.2021                                            м. Бурштин                                                      № 257 

     
Про звільнення від оплати 

за харчування дітей у закладах 

 загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної 

 громади 

 

 
  Розглянувши заяви гр. Копець О.О., Ткачик І.Р., Лутчин Н.М., Сполович О.Б. ,Гречух 
Н.В., Стрінжи Н.Р., Ревеги О.І.  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 26.08.2021 р. № 149 «Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої 

освіти Бурштинської територіальної громади», виконавчий комітет  міської ради вирішив:  
 

          1.Задовільнити заяву гр. Копець Оксани Олексіївни, звільнити від оплати за 
харчування у Юнашківській філії Бурштинського ліцею №2 її дітей: *** р.н.,  ***р.н., з 
01.10.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

          2.Задовільнити заяву гр. Ткачик Ірини Романівни, звільнити від оплати за харчування у  
Бурштинському ліцеї №2 її дочку- ***р.н. з 01.10.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку 

зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
          3.Задовільнити заяву гр. Лутчин Ніни Миколаївни, звільнити від оплати за харчування 
у   Бурштинському ліцеї  №2 її дочку- ***р.н. з 19.11.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
          4.Задовільнити заяву гр. Копець Оксани Олексіївни, звільнити від оплати за 

харчування у  Бурштинському ліцеї №2 її сина- *** р.н. з 01.10.2021 р. по 31.12.2021 р. на 

100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
          5. Задовільнити заяву гр. Гречух Наталії Василівни, звільнити від оплати за харчування 

у   Бурштинській гімназії  №1 її дочку- ***р.н., з 02.12.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у 
зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 



          6. Задовільнити заяву гр. Ревеги Ольги Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у   
Задністрянському ліцеї  її сина – ***р.н., з 17.12.2021 р. по 31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі 

статусом малозабезпеченої сім’ї. 
          7. Задовільнити заяву гр. Стрінжі Наталії Романівни, звільнити від оплати за 
харчування у   Задністрянському ліцеї  її дітей- ***р.н., ***р.н., *** р.н., з 17.12.2021 р. по 

31.12.2021 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
          8. .Відмовити у задоволенні заяви Сполович Оксані Богданівні щодо звільнення 

від оплати за харчування у Насташинській філії Бурштинського ліцею №2 її сина – 
***р.н., у зв’язку з відсутністю документів, які підтверджують право на безкоштовне 
харчування відповідно до 1 та 2 рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 року 

№149 «Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 
Бурштинської територіальної громади». 

          9. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ освіти і науки  
(І.Томин). 
          10.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Володимира Чуйка. 
 

 

 

Перший заступник міського голови                                                       Ростислав СТАСЬКО 

 

 

 

 

                                  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


