
 

 

 

                                                                                                                     Проєкт рішення 

Від 16.03.2023 р.                 № 72 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей  

у закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

 
Розглянувши заяву гр. Білик Л.Б.,Міліченко О.І., Федоронько  М.М., Іванишин В.М.,Кокоти 

А.В., Гущина Е.І., Гундер О.В., Пудовкіної М.І.,Боднар М.М., Олійник М.М., Сапак Н.М., 

Кожухар В.М.,Версон О.М., Ковнір М.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 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. Білик Людмили Богданівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинській гімназії №1 її дочку – ***  з 02.03.2023 р. по 30.06.2023 р.на100% у зв’язку зі 

статусом ***  

      2. Задовільнити заяву гр. Федоронько Мар’яни Миколаївни, звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї №3 її  дочку- *** з  20.02.2023р. по 30.06.2023 р.на100% у 

зв’язку зі статусом *** 

      3. Задовільнити заяву гр. Боднар Мар’яни Михайлівни, звільнити від оплати за харчування у 

Слобідській філії  Бурштинського ліцею  №2 її  дітей- ***, з  27.02.2023р. по 30.06.2023 р.на100% 

у зв’язку зі статусом *** 

      4. Задовільнити заяву гр. Олійник Мирослави Миронівни, звільнити від оплати за харчування 

у Слобідській філії  Бурштинського ліцею  №2 її  дочку- *** з  27.02.2023р. по 30.06.2023 р.на 

100% у зв’язку зі статусом *** 

      5. Задовільнити заяву гр.Сапак Наталії Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у 

Дем’янівській  філії  Бурштинського ліцею  №3 її  дітей – *** з  23.02.2023р. по 30.06.2023 

р.на100% у зв’язку зі статусом ***. 

      6. Задовільнити заяву гр. Кожухар Віти Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї №3 її  сина- ***з  27.02.2023р. по 30.06.2023 р.на100% у зв’язку зі статусом 

*** 

      7. Задовільнити заяву гр. Ковнір Мар’яни Валентинівни, звільнити від оплати за харчування у 

Бурштинському ліцеї №2 її дочку- *** з 23.01.2023 р. по 30.06.2023 р.на100% у зв’язку зі 

статусом *** 

      8. Задовільнити заяву гр.Іванишина Володимира Михайловича,звільнити від оплати за 

харчування у   Бурштинському ліцеї  №3 на перерві і на групі продовженого дня його  дітей- *** 

23.01.2023р. по 31.12.2023 р.на100% у зв’язку з тим, що *** 

     9. Задовільнити заяву гр. Кокоти Андрія Володимировича, звільнити від оплати за харчування 

у  Бовшівській гімназії його  *** з  01.03.2023р. по 31.12.2023 р.на100% у зв’язку з тим, що ***  



    10. Задовільнити заяву гр. Гущина Едуарда Івановича, звільнити від оплати за харчування у  

Бурштинському ліцеї №2 його  дочку- Гущин Евеліну Едуардівну , 15.02.2011р.н. ***, з  

19.02.2023р. по 31.12.2023 р.на100% у зв’язку з тим, що*** 

      11. Задовільнити заяву гр. Гундер Ольги Василівни, звільнити від оплати за харчування у 

Слобідській філії Бурштинського ліцеї №2 її дітей- ***  з  19.02.2023р. по 31.12.2023 р.на100% у 

зв’язку з тим, що *** 

     12.Задовільнити заяву гр. Пудовкіної Мар’яни Іванівні, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її  сина- ***  з  06.03.2023р. по 31.12.2023 р.на100% у зв’язку з тим, що 

*** 

13. Задовільнити заяву гр. Версон Ольги Миколаївни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинському ліцеї  №2 її сина-*** з  01.09.2023р. по 31.12.2022 р.на100% у зв’язку зі статусом 

*** 

       14. Задовільнити заяву гр. Міліченко Ольги Іванівни, звільнити від оплати за харчування у   

Бурштинській гімназії  №1 її підопічних– ***  з  07.03.2023 р. по 31.12.2023 р.на100% у зв’язку з 

тим, що вони мають статус ***  

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

(І.Томин). 

      16.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                              ________________ 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


