Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24.06.2021

№ 97

Про затвердження контингенту учнів
та погодження розміру батьківської
плати у Бурштинській міській дитячій
музичній школі на 2021-2022
навчальний рік
Відповідно до ст. 26 Закону України “Про позашкільну освіту”, Постанови
Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 року № 374 “Про оплату за навчання у
державних школах естетичного виховання дітей”, Постанови Кабінету Міністрів України
від 25.03.1997 р. № 260 “Про встановлення розміру оплати за навчання у державних
школах естетичного виховання дітей”, наказу Міністерства культури і мистецтв України
від 06.08.2001 року № 523 “Про затвердження положення про початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)”, Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” та подання директора Бурштинської міської дитячої
музичної школи від 13.05.2021р. № 13, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити контингент учнів у Бурштинській міській дитячій музичній школі
325 чол.
2. Погодити розмір батьківської плати на 2021-2022 навчальний рік:
- фортепіано – 250 грн.
- гітара – 250 грн.
- баян, скрипка, акордеон – 200 грн.
- віолончель – 170 грн.
- бандура, духові інструменти - 200 грн.
- цимбали - 170 грн.
2.1. Погодити оплату за навчання на додатковому інструменті – 70 грн.
3. Звільнити від оплати за навчання:
на 100%:
- дітей-сиріт;
- дітей позбавлених батьківського піклування;
- дітей з малозабезпечених родин;
- дітей-інвалідів;
- дітей, багатодітних сімей ( троє і більше дітей віком до 23 років, що
навчаються);
- діти учасників бойових дій в зоні АТО;
- особливо обдарованих учнів, які впродовж 2-х і більше років займають перші
місця в обласних конкурсах, а також дітей-лауреатів Всеукраїнських
конкурсів та фестивалів

4. Рішення виконавчого комітету від 31.08.2020р. № 86 «Про затвердження
контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у Бурштинській міській
дитячій музичній школі на 2020-2021 навчальний рік» вважати таким, що втратило
чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради В. Чуйка та начальника відділу культури, туризму і
зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Т. Зорій.

Міський голова

Василь Андрієшин

Начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків

Т. Зорій

Погоджено:
Заступник міського голови

В.Чуйко

Начальник фінансового відділу

О. Петровська

Юридичний відділ

М. Михайлишин

Керуюча справами виконавчого комітету

Н. Кицела

