
 
 
 
 
 

Бережанська міська рада 
 

VІIІ скликання 
 

XVII сесія 
 

(__ засідання) 
 
 

РІШЕННЯ 
  

____ __________  2022 року                        м. Бережани                                       ПРОЕКТ №692 

 

Про звільнення від плати за харчування 

(відвідування) закладів освіти  

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону 

України « Про дошкільну освіту», ст. 20 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року 

№305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», керуючись ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подані 

документи, враховуючи      пропозиції постійної комісії  з питань бюджету та 

фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму(протокол №1 від 

17.01.2021року),  та постійної комісії з  питань освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань (Протокол № __), сесія 

Бережанської  міської  ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Звільнити в 100% розмірі, з   01.01. 2022 року до 31 грудня 2022 року: 

1.1.гр. ________, жительку ________, вул. ________, від плати за  

харчування в Бережанському ліцеї № 1 Бережанської міської ради дітей 

вилучених з біологічної сім’ї  та влаштованих в патронатну сім’ю________, ____ 

року народження та ________, ____ року народження та від плати за  харчування 

в ЗДО «Золотий ключик» Бережанської міської ради - ________, ____ року 

народження; 

1.2. гр. Грицюка Вадима Борисовича, жителя ________, вул. ________, від 

плати за харчування в Куропатницькому ліцею Бережанської міської ради його 

синів: ________, ____ року народження, ________, ____ року народження, 

________, ____ року народження, ________, ____ року народження, та його 

дочки ________, ____ року народження, як  багатодітну сім'ю; 

2. Звільнити в розмірі 50 %, з   01.01. 2022 року до 31 грудня 2022 року: 

2.1.гр. ________, жителя ________ вул.. ________, від плати за харчування в 



Бережанському ліцеї № 1 його дочки ________, ____ року народження як  дитину 

учасника АТО, учасника бойових дій, інваліда війни ІІІ групи. 

3. Відмовити гр. Пятничка Тарасу Павловичу, жителю ________, вул. 

________ у звільненню  від плати за харчування в ЗДО «Золотий ключик» 

Бережанської міської ради його сина ________, ____ року народження. 

4.Доручити секретарю міської ради Ірині ЗАГНІЙНІЙ довести дане рішення          

до відома Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Ростислав БОРТНИК 


