
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.02.2020                                                                                                    № 20 

 

Про звільнення від оплати  

за навчання в Бурштинській міській ДМШ 

 

Розглянувши заяви батьків: Архитко Н.І., Михайлишин О.І., Турій Ю.М., Лисоконь 

Ю.О. Вільчик Н.В., Благодир І.С., Месеренко Л.С., Олійник Г.М., Бойко Ю.О., Єлізарова 

О.В.,  Угрин О.М. , Романів О.Р., Головчак Т.М., Туз Н.Є., Пунько М.В., Петрів О.Л., 

Кравець С.С., Ромах Р.Б., Сапак Н.М., Галушка І.Я., Грицюк О.А., Яківчук Я.М.,  Бекіш 

Т.Я., Максимів О.С., Сірачинська Н.В., Пунько С.С., Непорадна Н.І., Мельник 

О.В.,Басараб О.М., Кожухар В.М., Панчук Л.М., Федишин А.І., Павлів О.І., 

Білоголовська С.В., Михайлик О.І., Афтанас Я.М., Шкрібляк А.В., Дубінська З.П., Данів 

М.О., Петраш М.С., Кицька В.Ю.,Мушак Т.І., Яблоновська Л.М., Жарська О.М., 

Крутиголова І.Т., Ковальчук Н.М., Ворох Л.В., Кос В.С., Балита М.Б., Курган М.Е., Паук 

О.С., Чабан О.С., Стрільчук В.В., Павляк О.І., Дутчак Т.Р., Барабаш Л.П. про звільнення 

від оплати за навчання, керуючись 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 09.08.2019р. № 95/01-05, 

рішенням виконавчого комітету від 04.09.2019 р. № 180 «Про затвердження контингенту 

учнів та погодження розміру батьківської плати у Бурштинській міській дитячій 

музичній школі на 2019-2020 навчальний рік », виконком міської ради вирішив: 

 

1. Звільнити від оплати за навчання з 01.01.2020р. по 31.05.2020р. на 100% наступних 

учнів:. 

1.Лисоконь, у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій; 

2.Лисоконь, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 

3.Михайлишина, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 

4.Михайлишина, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 

5.Вільчик, у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій; 

6.Турій, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 

7.Благодир, у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій; 

8.Олійник, у зв’язку із статусом дитина-інвалід; 

9.Месеренко, у зв’язку із статусом дитина-інвалід; 

10.Кицьку, у зв’язку зі статусом дитина-інвалід; 

11.Ромаха, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

12.Ромах, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

13.Дубінську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

14.Дубінську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
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15.Шкрібляк,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

16.Шкрібляк, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

17.Угрин, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

18.Угрин,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

19.Угрина, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

20.Угрин,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

21.Кравець, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

22.Кравця, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

23.Грицюк, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

24.Грицюка, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

25.Непорадного, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

26.Непорадну, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

27.Афтанас, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

28.Афтанас, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

29.Афтанас, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

30.Крутиголову, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

31.Крутиголову, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

32.Возняка,у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

33.Возняка, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

34.Жарського, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

35.Жарську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

36.Романіва, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

37.Галушку у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

38.Яківчук, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

39.Максимів, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

40.Сірачинську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

41.Сірачинську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

42.Єлізарова, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

43.Кожухара, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

44.Білоголовського, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

45.Михайлик, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

46.Мушак, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

47.Яблуновську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

48.Яблуновську, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

49.Ковальчука, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

50.Ворох, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

51.Балиту, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

52.Пунько, у зв’язку зі статусом багатодітної сім`ї; 

53.Процак, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

54.Барабаша, у зв’язку зі статусом багатодітної сім`ї;  

55.Дутчак,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім`ї; 

56.Павліва, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

  57.Павлів Соломію, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

  58.Павліва, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

59.Петріва, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 

60.Гривнак, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів ; 

61.Айдарпашич, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів ; 

62.Мартинів, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 

63.Музичин, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів. 
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2. Звільнити від оплати за навчання Морараш  з 01.10.2019р. по 31.03.2020р. на 100% 

у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

3. Звільнити від оплати за навчання Чабана з 01.02.2020р. по 31.07.2020р. на 100% у 

зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

4. Звільнити від оплати за навчання Стрільчук з 01.01.2020р. по 30.06.2020р. на 100% 

у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 

 

5.Звільнити від оплати за навчання з 01.01.2020р. по 31.05.2020р. на 100% наступних 

учнів які проживають у сільській місцевості: 

 

1.Архитка, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій;(с.Насташине) 

2.Петраш, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Насташине) 

3.Петраша, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Насташине) 

4.Сапака, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Дем`янів) 

5.Сапака, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Дем`янів) 

6.Сапака  , у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Дем`янів) 

7.Даніва, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Дем`янів) 

8.Бойко, у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій;(c.Коростовичі) 

9.Пунька, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Коростовичі) 

10.Кургана, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Коростовичі) 

11.Кургана, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Коростовичі) 

12.Пунька,у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.  (с.Коростовичі)  

13.Басараб, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Озеряни) 

14.Басараб, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Озеряни) 

15.Федишин, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Озеряни) 

16.Панчук, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Бовшів) 

17.Панчук, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Бовшів) 

18.Панчук, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; ( с.Бовшів) 

19.Паук, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; ( с.Бовшів) 

20.Паук,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; ( с.Бовшів) 

21.Туз, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; ( с.Бовшів) 

22.Кос, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Конюшки) 

23.Кос, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; (с.Конюшки) 

24.Кос, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Конюшки) 

25.Головчак, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Ст.Мартинів) 

26.Бекіш, у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї;(с.Демянів) 

27.Доценко, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; (c.Дем`янів) 

28.Семчук, у зв’язку зі статусом обдарованих учнів.(с.Озеряни) 

 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу. 
 

 

Міський голова Роксолана Джура 

 
 


