
 

                                                                                                                    Проєкт рішення 

Від 09.02.2022 р.                 № 34 

 

 

Про звільнення від оплати  

за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади 

 

 

Розглянувши заяву гр. Якубовської Н.Р. про звільнення від оплати за харчування її 

дітей узакладі  освіти, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011  № 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», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про охорону дитинства», 

Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002  № 667, рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 150 «Про 

встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади» виконком міської ради  

 

вирішив: 
 

1. Задовільнити заяву гр. Якубовської Наталії Романівни, звільнити від оплати за 

харчування у дошкільній групі Новомартинівської філії Бурштинського ліцею №3 її дітей – 

*** р.н. та *** р.н., з 02.02.2022р.  по 31.12.2022р. на 50 % у зв’язку зі статусом багатодітної 

сім’ї. 

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

(І.Томин). 

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

діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Василь АНДРІЄШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник відділу освіти і науки ______________ Іванна Томин 

Погоджено: 

 

Загальний відділ                              _______________Марія Яцик 

 

Заступник міського голови  _______________Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Керуючий справами                       _______________ Надія Кицела 

 
 

 

  



 

Пояснювальна записка 

 

до  проекту рішення виконавчого комітету 

«Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади». 

 

1.Розробник проекту рішення є відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

2.Проект рішення розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011  № 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», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про дошкільну освіту»,Закону України «Про охорону дитинства», 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002  № 667, рішення виконавчого комітету від 26.08.2021  № 150 «Про 

встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної громади» 

3. Реалізація рішення не потребує додаткових витрат  місцевого бюджету. 

4. Доповідач- Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки                                                       Іванна ТОМИН 

 


