
 

 

                                                                                                               Проєкт рішення 
 

Від 16.12. 2022 р.            № 328 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

 Бурштинської територіальної громади 

 
     

 
      Розглянувши заяву гр. Ф**** А.Г., Р**** В.Р., Г**** Я.Я., О**** Г.М., М**** М.М., Р**** 
О.І., Ш**** Х.С., К**** І.Ю., І**** Є.Р., Т**** О.В., Б**** М.В., В**** О.І. , С**** Ю.С., 

А**** Н.І., Д**** Н.Б., П**** У.О., П**** Л.М., Г**** Г.В., Є**** Н.В., О**** А.О., Л**** 
О.В., С**** О.П., Ф**** Г.І., М**** Н.В., Б**** Х.В., Н**** М.М., Ц**** В.В., П**** С.М., 

М**** Ю.І., Ч****  О.І., Б**** І. С., Б**** Т.Б., Т**** Ю.М., С**** О.М., К**** Г.М., Ш**** 
Н.І., Ч**** Ю.М., Г**** Н.М., С**** Л.М., М**** І.А., Є**** Т.Г., В**** Г.І., Д**** А.В. щодо 
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. Ф**** Анжеліки Георгіївни, звільнити від оплати за харчування у 

Слобідській філії Бурштинського ліцею №2 її дітей: з 10.11.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у 
зв’язку з складними життєвими обставинами. 

       2 .Задовільнити заяву гр. Ф**** Анжеліки Георгіївни, звільнити від оплати за харчування у 
Слобідській філії Бурштинського ліцею №2 її дітей: з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у 
зв’язку з складними життєвими обставинами. 

3. Задовільнити заяву гр. Р****  Володимира Руслановича, звільнити від оплати за 
харчування у Бурштинському ліцею №3  його  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у 

зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 
4. Задовільнити заяву гр. І**** Євгенії Романівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцею №2  її  дочку –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

її батько- учасник бойових дій. 
5. Задовільнити заяву гр. Ш**** Христини Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцею №2  його  дочку –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, 
що її батько- учасник бойових дій. 



6. Задовільнити заяву гр. К**** Івана Юрійовича, звільнити від оплати за харчування у 
Бурштинському ліцеї №2  його  дочку –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, 

що її батько- учасник бойових дій. 
7.Задовільнити заяву гр. Т**** Ольги Володимирівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

його батько- учасник бойових дій. 
8.Задовільнити заяву гр. Л**** Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
його батько- учасник бойових дій. 

9. Задовільнити заяву гр. Б**** Михайла Васильовича, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дочку –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
її батько- учасник бойових дій. 

10.Задовільнити заяву гр. Б**** Тетяни Богданівни, звільнити від оплати за харчування на 
перерві та на групі продовженого дня у Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 
31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій 

11.Задовільнити заяву гр. Ч**** Оксани Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 
Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

їх батько- учасник бойових дій. 
12.Задовільнити заяву гр. Б**** Ірини Степанівни , звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дочку –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

її батько- учасник бойових дій. 
13. Задовільнити заяву гр. В**** Оксани Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

їх батько- учасник бойових дій. 
14.Задовільнити заяву гр. Д**** Наталії Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її сина–з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
його батько- учасник бойових дій. 

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

Насташинській філії Бурштинського ліцею №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  
у зв’язку з тим, що його батько- учасник бойових дій. 

16.Задовільнити заяву гр. Т**** Юлії Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у 
Бурштинському ліцеї №2  її сина–з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
його батько- учасник бойових дій. 

17.Задовільнити заяву гр. М**** Юлії Ігорівни, звільнити від оплати за харчування у 
Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

його батько- учасник бойових дій. 
18.Задовільнити заяву гр. С**** Ольги Петрівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 28.11.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 

його батько- учасник бойових дій. 
19.Задовільнити заяву гр. С**** Ольги Петрівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
його батько- учасник бойових дій. 

20.Задовільнити заяву гр. Ф**** Галини Іванівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2  її  сина –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
його батько- учасник бойових дій. 

21.Задовільнити заяву гр. С**** Юлії Степанівни, звільнити від оплати за харчування у 
Бурштинському ліцеї №2  її  дітей –з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100%  у зв’язку з тим, що 
їх батько- загиблий учасник бойових дій. 

       22.Задовільнити заяву гр. Г**** Ярослава Ярославовича, звільнити від оплати за харчування 
у   Бурштинському ліцеї  №2 її дочку- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, 

що вона дитина з інвалідністю. 
       23. Задовільнити заяву гр. О**** Галини Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї  №2 її дочку- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що 

вона дитина з інвалідністю. 



24.Задовільнити заяву гр. П**** Світлани Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї  №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що він 

дитина з інвалідністю. 
25.Задовільнити заяву гр. Ц**** Віри Василівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що він 

дитина з інвалідністю. 
26. Задовільнити заяву гр. М**** Марія Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  № 2 її внучку- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що 
вона дитина з інвалідністю. 

27. Задовільнити заяву гр. Р**** Оксани Іванівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що він  
особа з особливими потребами і навчається на  інклюзивній формі. 

28. Задовільнити заяву гр. П**** Уляни Олександрівни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що він 
є дитиною, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 

29.Задовільнити заяву гр. П**** Людмили Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що він 

є дитиною, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 
30.Задовільнити заяву гр. Г**** Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її дітей- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що 

вони є дітьми, які, яка потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 
31.Задовільнити заяву гр. Є**** Наталії Вячеславівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що він 

є дитиною, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 
32.Задовільнити заяву гр. М**** Наталії Володимирівни, звільнити від оплати за харчування 

у   Бурштинському ліцеї №2 її дочку- з  01.01.2023р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку з тим, що 
вона є дитиною, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. 
 33. Задовільнити заяву гр. О**** Альони Олегівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її дочку- з  05.12.2022 р. по 31.12.2022 р. на 100% у зв’язку зі статусом 
внутрішньо переміщеної особи.     

      34. Задовільнити заяву гр. С**** Оксани Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її дочку- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 
внутрішньо переміщеної особи. 

       35.   Задовільнити заяву гр. К**** Ганни Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 
       36.Задовільнити заяву гр. Ш**** Наталії Іванівни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 
         37.  Задовільнити заяву гр. Ч**** Юлії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 
внутрішньо переміщеної особи. 
         38.Задовільнити заяву гр. Г**** Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її дітей- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 
внутрішньо переміщених осіб. 

      39.Задовільнити заяву гр. С**** Людмили Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її дітей- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 
внутрішньо переміщених осіб . 

      40. Задовільнити заяву гр. М**** Ірини Анатоліївни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її дочку- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 
       41. Задовільнити заяву гр. Є**** Тетяни Григорівни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 



        42.Задовільнити заяву гр. В**** Галини Іванівни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її дочку- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 
        43. Задовільнити заяву гр. Д**** Алесі Вікторівни, звільнити від оплати за харчування у   
Бурштинському ліцеї №2 її сина- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 

внутрішньо переміщеної особи. 
  44. Задовільнити заяву гр. О**** Альони Олегівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №2 її дочку- з  01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. на 100% у зв’язку зі статусом 
внутрішньо переміщеної особи. 
        45.Задовільнити заяву гр. Б**** Христини Василівни, звільнити від оплати за харчування у   

дошкільній групі Слобідської філії Бурштинського ліцею №2 її дітей- з  01.01.2023 р. по 
31.12.2023 р. на 50% у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.  

      46. Задовільнити заяву гр. Н**** Марії Миронівни, звільнити від оплати за харчування у   
дошкільній групі Слобідської філії Бурштинського ліцею №2 її дітей- з  01.01.2023 р. по 
31.12.2023 р. на 50% у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

       47. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ освіти і науки  
(І.Томин). 

     48.  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 

 

 



 

Пояснювальна записка 

 

                               до  проекту рішення виконавчого комітету 

«Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади». 

 

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

2.Проект розроблений 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  № 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», 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». 

Усі учні, яким пропоновано надати пільгу на харчування мають таке право відповідно до 

поданого вгорі переліку. 
3. Доповідач- Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 
 

 

Начальник відділу освіти і науки                                                       Іванна ТОМИН 

 


