
Проєкт рішення 

від  10.12.2021 р.        № 263 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

 Бурштинської територіальної громади 

 
     Розглянувши заяву гр. Копець О.О., Ткачик І.Р., Лутчин Н.М., Сидоренка В.М., Угрина В.Г., 

Попович А.І., Благодир І.С., Вирсти О.І., Сагайдак Л.О., Гаврилів Р.О., Тисяк О.В., Угрин-

Лисоконь Н.Б., Шувар Х.С.  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» виконком міської ради 

вирішив:  

1.Задовільнити заяву гр. Копець Оксани Олексіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Юнашківській філії Бурштинського ліцею №2 її дітей-  (інформацію приховано) з 04.01.2022 р. 

по 31.03.2022 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-(інформацію приховано)з 04.01.2022 р. по 31.03.2022 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-(інформацію приховано)   з  04.12.2022 р. по 31.01.2022 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-(інформацію приховано) з 04.01.2022 р. по 31. 03.2022 р. на 

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

            5.Задовільнити заяву гр. Сидоренка Віталія Михайловича, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї  №2 його дітей-(інформацію приховано), з  04.01.2022р. по 

31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

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

у   Бурштинському ліцеї  №2 його сина-(інформацію приховано) , з  04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. 

на 100% у зв’язку зі статусом дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 

7. Задовільнити заяву гр. Попович Анастасії Іванівни, звільнити від оплати за харчування 

у   Бурштинському ліцеї  №2 її сина-(інформацію приховано), з  04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на 

100% у зв’язку зі статусом дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 

8. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її доньку -(інформацію приховано), з  04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на 

100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

     9. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її дітей -(інформацію приховано) з  04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 

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

 

 

 

 

 



 

 

10. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її сина -(інформацію приховано) з  04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 

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

11. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її доньку-(інформацію приховано), з  04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 

100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

12. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її сина -(інформацію приховано), з  04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 

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

13. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її доньку -(інформацію приховано), з  04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 

100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

14. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її дітей-(інформацію приховано) з  04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 

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

15. Задовільнити заяву гр. -(інформацію приховано), звільнити від оплати за харчування 

на групі продовженого дня у   Бурштинському ліцеї  №2 її доньку-(інформацію приховано), з  

04.01.2022р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

      16. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ освіти і науки  

(І.Томин). 

      17.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Володимира Чуйка. 

 

Міський голова                                                                                Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

Погоджено: 

Загальний відділ                              ________________Марія Яцик 

Заступник міського голови            ________________Володимир Чуйко 

Юридичний відділ                           ________________Марія Михайлишин 

Керуючий справами                       ________________Надія Кицела 


