
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 24.02.2022                                            м. Бурштин                                                           № 41 
 

 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

 Бурштинської територіальної громади 
 

 

 Розглянувши заяву гр. Сапак Н.М., Калітки М.В., Стрільчук В.В., Мовчан С.В., Котів 

В.І., Наконечного П.Ю., Архитко Н.І.,Федика Ю.М., Павлишина Б. І., Голий І.П., Легені 

О.М., Голія Д.Д., Лучак Л.С., Михайленка Д.В., Бесаги О.О., Щипанського В. В.,Васільєвої 

Т.В., Баран О.Я., Кошкера О.А., Олексин С.Є., Лесів Г.С., Намуравної О.І., Горлатої О.В., 

Юзефів І.І., Іваськів Р.В., Трача А.Я., Навроцької І. Я. 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. Сапак Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у  Дем’янівській філії  Бурштинського ліцею №3 її дітей – (інформацію 

приховано) з 08.02.2022 р. по 28.02.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої 

сім’ї. 

  2. Задовільнити заяву гр. Калітки Миколи Володимировича, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї №2 його сина – (інформацію приховано) з 10.02.2022 р. 

по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

3. Задовільнити заяву гр. Стрільчук Віри Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї №2 її дітей –  (інформацію приховано)  з 09.02.2022 р. по 

30.06.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

 4. Задовільнити заяву гр. Лучак Любові Степанівни, звільнити від оплати за 

харчування у Слобідській 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. 



  5. Задовільнити заяву гр. Васільєвої Тетяни Василівни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї №2 її дітей – (інформацію приховано) з 17.02.2022 р. по 

28.02.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

  6. Задовільнити заяву гр. Баран Олександри Ярославівни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бовшівській гімназії  її дочку – (інформацію приховано) з 18.02.2022 р. по 

30.06.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

  7. Задовільнити заяву гр. Лесів Галини Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

у   Новомартинівській філії Бурштинського ліцею №3 її сина – (інформацію приховано) з 

18.02.2022 р. по 28.02.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

  8. Задовільнити заяву гр. Горлатої  Оксани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинській гімназії №1 її дітей – (інформацію приховано) з 10.02.2022 р. по 

30.06.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

  9. Задовільнити заяву гр. Іваськів Руслани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бовшівській гімназії її сина – (інформацію приховано) з 22.02.2022 р. по 

30.06.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

10. Задовільнити заяву гр. Трача Андрія Ярославовича, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї №2 його дочку – (інформацію приховано) з 21.02.2022 р. 

по 31.03.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

11. Задовільнити заяву гр. Мовчан Світлани Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у  Насташинській філії  Бурштинського ліцею №2 її дочку – (інформацію 

приховано) з 04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом дитини з 

інвалідністю. 

12. Задовільнити заяву гр. Голий Ірини Петрівни, звільнити від оплати за харчування у  

Слобідській філії  Бурштинського ліцею №2 її дочку – (інформацію приховано) з 04.01.2022 

р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом дитини з інвалідністю. 

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

Новомартинівській філії Бурштинського ліцею №3 її сина  – (інформацію приховано) з 

21.02.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом дитини з інвалідністю. 

14. Задовільнити заяву гр. Котіва Віталія Івановича, 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 постраждала від Чорнобильської 

катастрофи. 

15. Задовільнити заяву гр. Наконечного Петра Юрійовича, 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 з тим, що його батько – учасник бойових дій.  

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

Насташинській філії  Бурштинського ліцею №2 її сина – (інформацію приховано) з 

04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку  з тим, що його батько – учасник бойових 

дій. 

17. Задовільнити заяву гр.Федика Юрія Михайловича , звільнити від оплати за 

харчування у Слобідській філії  Бурштинського ліцею №2 його дочку – (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. 

18. Задовільнити заяву гр. Павлишина Богдана Івановича, звільнити від оплати за 

харчування у  Слобідській філії  Бурштинського ліцею №2 його дочку – (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. 

19. Задовільнити заяву гр. Голія Дмитра Дмитровича, звільнити від оплати за 

харчування у  Слобідській філії  Бурштинського ліцею №2 його сина – (інформацію 

приховано) з 04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку  з тим, що його батько – 

учасник бойових дій. 



20. Задовільнити заяву гр. Михайленка Данила Володимировича, звільнити від оплати за 

харчування у    Бурштинському ліцеї №2 його  сина  – (інформацію приховано) з 16.02.2022 

р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій.  

21. Задовільнити заяву гр. Бесаги Ольги Омелянівни, звільнити від оплати за харчування 

у    Бурштинському ліцеї №2 її  сина  – (інформацію приховано) з 17.02.2022 р. по 31.12.2022 

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

22. Задовільнити заяву гр. Щипанського Василя Володимировича, звільнити від оплати 

за харчування у    Бурштинському ліцеї №2 його  сина  – (інформацію приховано) з 

16.02.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій.  

23. Задовільнити заяву гр. Кошкера Олександра Анатолійовича, звільнити від оплати за 

харчування у    Бурштинському ліцеї №3 його  сина  – (інформацію приховано) з 18.02.2022 

р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій. 

24. Задовільнити заяву гр. Намуравної Ольги  Іванівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2 її  дочку  – (інформацію приховано) з 18.02.2022 р. по 

31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що й її батько – учасник бойових дій. 

25. Задовільнити заяву гр. Навроцької Іванни Ярославівни, звільнити від оплати за 

харчування у Новомартинівській філії    Бурштинського ліцею №3 її  дітей  – (інформацію 

приховано) з 21.02.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що  їх батько – учасник 

бойових дій. 

26. Задовільнити заяву гр.Легені Олега Миколайовича , звільнити від оплати за 

харчування у  Слобідській філії  Бурштинського ліцею №2 його дітей – (інформацію 

приховано) з 04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом переміщених осіб . 

27. Задовільнити заяву гр. Олексин Степанії Євгенівни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї №3 її підопічну  – (інформацію приховано) з 18.02.2022 

р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом дитини, позбавленої батьківського 

піклування . 

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

(І.Томин). 

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

діяльності виконавчих органів ради  Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 


