
 

 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  29.09.2022                                         м.Бурштин                                                  № 210 

 

 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

 
      Розглянувши заяву гр.Б**** Т.Б., Р**** Н.О., Б**** Т.М., Ш**** Х.С., Т**** О.В., Д**** 

Ю.С., А**** Н.І.,Ч**** О.І., М**** Т.А., Р**** Н.Б., Н**** О.С., Н**** І.Я.,Л**** Р.В., Б**** 

Л.В., Б**** Т.О.,Г**** І.С., П**** Н.Я., Г**** О.А., Б**** Н.М., Б**** Г.О., Д**** Н.І., С**** 

Г.М., К**** О.М., П**** Х.Р., Ю**** Л.О., Т**** Г.І., Б**** Н.О., М**** Т.М., І**** Г.Б., 

В**** М.С., Ш**** М.С., П**** Т.С., С**** В.Л., П**** Ю.В., Д**** Н.Б., Д**** Г.А., В**** 

Т.Г., М**** І.В., Н**** Н.В., Я**** О.С., Р**** О.М., Л**** Ю.П., Г**** Д.І., Ж**** С.Г., Г**** 

І.В., Ц**** М.І., Ю**** І.І., П**** О.В., С**** Н.Я.,О**** С.Є., Ш**** А.В., Б**** Г.І., К**** 

Н.В., С**** Н.М., К**** В.М., Л**** Г.А., К**** Т.В., Ф**** М.М.,К****- Ф**** Л.Р., П**** 

С.М., Ц**** В.В., М**** Г.Я., С**** О.П., К**** В.Я., С**** О.В.,М**** Г.І., К**** Г.І., П**** 

В.С., Р**** М.М., Н**** Н. В., П**** С.М., С**** В.І. , Д**** М.О., Г**** Н.І., К**** О. Б., 

Б**** О.І., П**** М.І., П**** О.Є., Ш**** О.В., Д**** Л.В.,І**** Т.С., К**** О.О., С**** 

В.В.,С**** О.Ю., Г**** О.В.,К**** Л.В., Л**** Л.С., М**** М.З., К**** Т.А., Я**** Д.І., З**** 

М.В., Г**** І.І., Р**** О.В., С****  Н.З., Г**** О.Р., Ц**** В.М., Д**** І.В., Т**** Н.З., Ф**** 

Н.М., Щ**** В.В., І**** Л.Б.,С**** Ю.С.,О**** Г.М., А**** Г.Д., Ф**** І.А., Д**** М.В., 

С**** Ю.В., А**** С.О., А**** О.Ю.,Г**** Н.М.,Д**** О.В., Ш**** Н.І., Г**** В.А., П****  

О.С., С**** Л.М., Щ**** М.Л., Д**** А.В., К**** О.В ., В**** Г.І., П**** О.С., Л**** Д.В., 

К**** С.А., Є**** Л.О., Є**** Л.В., Є**** Т.Г., С**** А.В., Я**** Г.В., К**** Л.В., Ш**** 

О.С., К**** О.В., М**** В.О., С**** О.М., Г**** О.Р., Г**** О.В., Т**** І.Р., Ч**** Ю.М., 

П**** О.Л., Н**** Ю.О. про звільнення від оплати за харчування їх дітей у закладах загальної 

середньої освіти, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 

«Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку», Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. 

№ 116 зі змінами «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  

 

30.08.2022 р. № 166«Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади», виконком міської ради вирішив:  

 



1.Задовільнити заяву гр. Б**** Тетяни Богданівни, звільнити від оплати за 

харчуванняуБурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня її сина –з 

13.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

2.Задовільнити заяву гр. Р**** Оксани Валеріївни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

3.Задовільнити заяву гр.С**** Наталії Зіновіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        4.Задовільнити заяву гр. Р**** Надії Олексіївни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 14.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

5.Задовільнити заяву гр.Г**** Ольги Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

6.Задовільнити заяву гр. Г**** Ольги Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

7.Задовільнити заяву гр. Б**** Тетяни Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у 

Юнашківській філії Бурштинського ліцею №2 її дітей –з 13.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у 

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

8.Задовільнити заяву гр. І**** Любові Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 07.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

9.Задовільнити заяву гр. Г**** Вікторії Андріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій і вона внутрішньо переміщена особа. 

      10.Задовільнити заяву гр. Я**** Дарії Іванівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 09.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

11.Задовільнити заяву гр.Д**** Ірини Василівни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її дочку –на перерві з 

06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх батько- учасник бойових дій. 

12.Задовільнити заяву гр. Т**** Наталії Зіновіївни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

13.Задовільнити заяву гр.К**** Оксани Богданівни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її дітей –з 01.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх батько- учасник бойових дій. 

14.Задовільнити заяву гр. Ф**** Наталії Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її дочку –з 01.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

15.Задовільнити заяву гр. Щ**** Вікторії Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у  Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її сина –з 

01.09.2022р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

16.Задовільнити заяву гр.О**** Галини Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її сина –з 05.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

17.Задовільнити заяву гр. С**** Юлії Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її дочку –з 14.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її батько- загиблий ветеран війни. 

18.Задовільнити заяву гр. З**** Марії Василівни, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 



19.Задовільнити заяву гр. Ш**** Христини Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її дочку –з 01.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

20.Задовільнити заяву гр. Ц**** Віри Михайлівни , звільнити від оплати за харчування  у  

Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її дочку –з 01.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її батько- учасник бойових дій. 

        21.Задовільнити заяву гр. П**** Світлани Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        22.Задовільнити заяву гр. С**** Віри Іванівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        23.Задовільнити заяву гр. Д**** Марії Олексіївни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        24.Задовільнити заяву гр. Ш**** Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        25. Задовільнити заяву гр. Ф**** Ірини Ярославівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        26.Задовільнити заяву гр. Д**** Мар’яни Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з 

тим, що її батько- учасник бойових дій. 

 27.Задовільнити заяву гр. Г**** Надії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

        28.Задовільнити заяву гр. Г**** Ірини Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

        29.Задовільнити заяву гр. Б**** Олени Ігорівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

  30.Задовільнити заяву гр. П**** Мар’яни Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій.  

  31. Задовільнити заяву гр. П**** Ольги Євгеніївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій.  

32. Задовільнити заяву гр. Т**** Ольги Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 07.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

        33. Задовільнити заяву гр. Д**** Юлії Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 на групі продовженого її сина –з 09.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у 

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

        34.Задовільнити заяву гр. А**** Надії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Насташинській філії Бурштинського ліцею №2 її сина –з 07.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у 

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

        35.Задовільнити заяву гр. Р**** Марії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

       36.Задовільнити заяву гр. Н**** Ніни Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 



37.Задовільнити заяву гр. К**** Ганни Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

       38.Задовільнити заяву гр.П**** Вікторії Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

39. Задовільнити заяву гр. Ч**** Оксани Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 на групі продовженого її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у 

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

40. Задовільнити заяву гр. Л**** Руслани Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Новомартинівській  філії Бурштинського ліцею №3 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 

р.на100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

       41. Задовільнити заяву гр. Б**** Лілії Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3 її дочку –з 02.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

42. Задовільнити заяву гр. М**** Тетяни Андріївни , звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        43.Задовільнити заяву гр.Р**** Наталії Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

        44.Задовільнити заяву гр.Н**** Оксани Стахівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

        45.Задовільнити заяву гр.Н**** Іванни Ярославівни, звільнити від оплати за харчування у 

Новомартинівській філії Бурштинського ліцею №3  її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 

р.на100% у зв’язку з тим, що їх батько- учасник бойових дій. 

        46.Задовільнити заяву гр.Б**** Тетяни Олексіївни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №3  її сина –з 12.09.2022р.н.по31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що 

його батько- учасник бойових дій. 

  47.Задовільнити заяву гр.Г**** Ірини Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №3  її дітей–з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

       48.Задовільнити заяву гр.Д**** Наталії Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

       49.Задовільнити заяву гр.П**** Наталії Мирославівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей –з 02.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

       50.Задовільнити заяву гр.Г**** Оксани Андріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

       51.Задовільнити заяву гр. Б**** Надії Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

      52.Задовільнити заяву гр.С**** Галини Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

53.Задовільнити заяву гр. С**** Оксани Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її дочку –з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

      54.Задовільнити заяву гр. М**** Ганни Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 



55.Задовільнити заяву гр. Б**** Галини Олексіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

       56. Задовільнити заяву гр. К**** Оксани Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

      57. Задовільнити заяву гр.П**** Христини Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її сина –з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

      58. Задовільнити заяву гр.Ю**** Леоніда Олеговича, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  його сина –з 02.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що 

його батько- учасник бойових дій. 

      59. Задовільнити заяву гр.Т**** Галини Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

      60. Задовільнити заяву гр.Б**** Наталії Олександрівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її сина –з 07.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його 

батько- учасник бойових дій. 

       61.Задовільнити заяву гр. М**** Тетяни Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

      62.Задовільнити заяву гр. І**** Ганни Богданівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №3  її дітей –з 05.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

     63. Задовільнити заяву гр. В**** Мар’яни Степанівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №3  її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що їх 

батько- учасник бойових дій. 

      64. Задовільнити заяву гр.К****-Ф**** Любомири Романівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня  її сина –з 

01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

       65.Задовільнити заяву гр.С**** Оксани Петрівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2 на перерві та на групі продовженого дня її сина- з 01.09.2022р. по 

31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

      66.Задовільнити заяву гр.Т**** Галини Ігорівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №3  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

     67.Задовільнити заяву гр.К**** Валентини Яківни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №2  її онуку –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку з тим, що її 

батько- учасник бойових дій. 

     68. Задовільнити заяву гр. К**** Світлани Андріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

      69. Задовільнити заяву гр.Д**** Алесі Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

      70.Задовільнити заяву гр.М**** Вадима Олександровича, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2 його сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із 

статусом внутрішньо переміщеної особи 

       71.Задовільнити заяву гр.К**** Ольги Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

       72.Задовільнити заяву гр. Є**** Тетяни Григорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 



     73. Задовільнити заяву Ш**** Марини Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

     74. Задовільнити заяву гр. П**** Тараса Степановича, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3 його дочку –з 02.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

     75.Задовільнити заяву гр. С**** Оксани Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2   її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

76.Задовільнити заяву гр. С**** Вікторії Леонідівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 08.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

      77. Задовільнити заяву гр. П**** Юлії Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її дочку –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

78.Задовільнити заяву гр.Д**** Наталії Борисівні, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

79.Задовільнити заяву гр. Д**** Галини Анатоліївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 09.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

80.Задовільнити заяву гр. В**** Тетяни Григорівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 02.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

81.Задовільнити заяву гр. С**** Юлії Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 07.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

82.Задовільнити заяву гр. Ш**** Наталії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

83.Задовільнити заяву гр. Щ**** Марини Леонідівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

84.Задовільнити заяву гр. Д**** Ольги Вячеславівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщених осіб. 

85.Задовільнити заяву гр. Є**** Любові Олександрівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

86.Задовільнити заяву гр. Ч**** Юлії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 12.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

87.Задовільнити заяву гр. П**** Олени Леонідівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3 її сина –з 12.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

88.Задовільнити заяву гр. Н**** Юлії Олегівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи 

89.Задовільнити заяву гр. М**** Ірини Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи.    

       90.Задовільнити заяву гр. Н**** Рози Петрівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 



91.Задовільнити заяву гр. А**** Галини Дмитрівни, звільнити від плати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 13.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

92.Задовільнити заяву гр. А**** Світлани Олександрівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2її дочку –з 08.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку 

із статусом внутрішньо переміщеної особи. 

93.Задовільнити заяву гр. А**** Оксани Юріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщених осіб. 

94.Задовільнити заяву гр. С**** Людмили Миколаївни, звільнити від плати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщених осіб. 

95.Задовільнити заяву гр. В**** Галини Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2її онучку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

96.Задовільнити заяву гр.П**** (І**** Оксани Анатоліївни), звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №2її дочку –з 06.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку 

із статусом внутрішньо переміщеної особи. 

       97.Задовільнити заяву гр. К**** Олени Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2її дітей –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщених осіб.  

      98.Задовільнити заяву гр. К**** Людмили Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи  

99.Задовільнити заяву гр. Я**** Ольги Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

100.Задовільнити заяву гр. Р**** Оксани Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

101.Задовільнити заяву гр. С**** Анни Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

102.Задовільнити заяву гр. Я**** Ганни Володимирівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №2її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

103.Задовільнити заяву гр. Є**** Лілії Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

104.Задовільнити заяву гр. Л**** Дмитра Вікторовича, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2його дочку –з 04.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із 

статусом внутрішньо переміщеної особи. 

105.Задовільнити заяву гр. Л**** Юлії Петрівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

106.Задовільнити заяву гр. Г**** Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дітей–з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщених осіб. 

107.Задовільнити заяву гр. П**** Олени Сергіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

108.Задовільнити заяву гр. Ш**** Оксани Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 



109.Задовільнити заяву гр. Г**** Дар’ї Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

110.Задовільнити заяву гр. Ж**** Світлани Геннадіївни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №3   її сина –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 

111.Задовільнити заяву гр. Г**** Ірини Володимирівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському ліцеї №3   її вихованця –з 01.09.2022р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку із 

статусом внутрішньо переміщених осіб. 

 112..Задовільнити заяву гр. Ц**** Марії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3 її сина – з 02.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину з 

інвалідністю. 

113.Задовільнити заяву гр. Ю**** Іванни Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському  ліцеї №3 її сина –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину з 

інвалідністю. 

114.Задовільнити заяву гр. П**** Ольги Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському  ліцеї №3 її сина –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину з 

інвалідністю. 

115.Задовільнити заяву гр. П**** Світлани Михайлівни, звільнити від оплати за харчування 

у Бурштинському  ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину з 

інвалідністю. 

116.Задовільнити заяву гр. Ц**** Віри Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському  ліцеї №2 її сина –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину з 

інвалідністю. 

117.Задовільнити заяву гр. С**** Надії Якимівни, звільнити від оплати за харчування 

уБурштинському ліцеї №3 її вихованця –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

118.Задовільнити заяву гр. О**** Степанії Євгеніївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її вихованку –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину, 

позбавлену батьківського піклування.  

119. Задовільнити заяву гр. Б**** Галини Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її  дочку –з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.на100%  як дитину з 

особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі.  

120.Задовільнити заяву гр. К**** Наталії Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї.  

121.Задовільнити заяву гр. Ш**** Антоніни Володимирівни, звільнити від оплати за 

харчування у Бурштинському ліцеї №3  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку 

зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

122.Задовільнити заяву гр. С**** Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

        123.Задовільнити заяву гр. М**** Марії Зіновіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

124.Задовільнити заяву гр. С**** Віри Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 09.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

125.Задовільнити заяву гр. К**** Віти Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її сина –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

Задовільнити заяву гр. Д**** Любові Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Юнашківській філії Бурштинського ліцею №2  її  дочку –з 08.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 



       126.Задовільнити заяву гр. К**** Людмили Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

       127.Задовільнити заяву гр. Л**** Любові Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Слобідській філії Бурштинського ліцею №2  її  дітей –01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

128.Задовільнити заяву гр. Г**** Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Слобідській філії Бурштинського ліцею №2  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 31.10.2022 р.на100% у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

     129.Задовільнити заяву гр. Л**** Галини Антонівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її  дочку- з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

      130.Задовільнити заяву гр. К**** Тетяни Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її дітей- з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

      131.Задовільнити заяву гр. К**** Оксани Олексіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 08.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

      132.Задовільнити заяву гр. С**** Ольги Юріївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дочку- з 05.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

133.Задовільнити заяву гр. І**** Тетяни Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її дітей- з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

       134.Задовільнити заяву гр. К**** Галини Ярославівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

       135.Задовільнити заяву гр. Ф**** Мар’яни Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №3  її  дочку- з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

       136.Задовільнити заяву гр. Т**** Ірини Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дочку- з 13.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

малозабезпеченої сім’ї. 

       137.Задовільнити заяву гр. Г**** Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 01.09.2022 р. по 30.09.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

дітей , що потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

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

(І.Томин). 

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

діяльності виконавчих органів ради  Володимира Чуйка. 

 

 

  

Міський голова                                                                                Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 


