
 
Проєкт  

 
 

 

від _________ №1304 
 

Про звільнення від оплати 
 

за навчання в Бурштинській ДМШ 
 

 

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

Ю.О.,  Благодир І.С., Месеренко Л.С., Олійник Г.М.,  Єлізарова О.В.,  Угрин О.М. , 

Романів О.Р., Головчак Т.М., Туз Н.Є., Пунько М.В., Петрів О.Л.,  Ромах Р.Б., Сапак Н.М., 

Галушка І.Я., Грицюк О.А., Лесів І.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.,  Кос В.С.,  Курган М.Е., Паук 

О.С., Чабан О.С., Стрільчук В.В., Павляк О.І.,  Дутчак Т.Р., Голий М.Д., Павляк О.І., 

Стемпіцька Ж.О., Чабан О.С., Бекіш Т.Я., Кохан Л.В., Горлата О.В., Михайлик О.І., Голий 

М.Д., Мельник В.О., Федоронько М.М. 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 03.09.2020р. №4, 

від 03.09.2020р. №5, від 24.09.2020р. №6 , рішенням виконавчого комітету від 31.08.2020 

р. № 86 «Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2020-2021 навчальний рік », виконком 

міської ради вирішив 

 
I. Звільнити від оплати за навчання з 01.09.2020р. по 31.05.2021р. на 100% 

наступних учнів: 
 

1. (інформацію приховано), у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій;  
 

2. (інформацію приховано), у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій; 
 

3. (інформацію приховано),у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 
 

4. (інформацію приховано),, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 
 

5. (інформацію приховано),, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 
 

6. (інформацію приховано),у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 
 

7. (інформацію приховано),у зв’язку з тим, що її батько – учасник бойових дій; 
 

8. (інформацію приховано),у зв’язку із статусом дитина-інвалід; 
 



9. (інформацію приховано),у зв’язку із статусом дитина-інвалід; 
 

10. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом дитина-інвалід; 
 

11. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

12. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

13. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

14. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

15. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

16. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

17. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

18. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

19. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

20. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

21. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

22. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

23. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

24. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

25. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

26. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

27. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

28. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

29. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

30. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

31. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

32. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

33. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

34. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

35. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

36. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

37. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

38. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 



39. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

40. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

41. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

42. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

43. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

44. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

45. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

46. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

47. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

48. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

49. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

50. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

51. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

52. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

53. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

54. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

55. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

56. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

57. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

58. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

59. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

60. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

61. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

62. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

63. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

64. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

65. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

66. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

67. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

68. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 



69. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

70. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

71. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

72. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 
 

73. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

74. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

75. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

76. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

77. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

78. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

79. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

80. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

81. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

82. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

83. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

84. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

85. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

86. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

87. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї; 

 

88. (інформацію приховано),, у зв’язку з тим, що його батько – учасник бойових дій; 

 

89. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї. 

 

90. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 
 

91. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 
 

    92. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 
 

93. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 
 

94. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом обдарованих учнів; 
 

    95. (інформацію приховано),у зв’язку зі статусом обдарованих учнів. 

 

 

 



II. Звільнити від оплати за навчання (інформацію приховано),з 01.09.2020р. по 

31.01.2021р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
 

III. Звільнити від оплати за навчання (інформацію приховано),з 01.09.2020р. по 

28.02.2021р. на 100% у зв’язку зі статусом малозабезпеченої сім’ї. 
 

 

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

 

Міський голова Роксолана Джура 
 
 

 

Начальник відділу культури туризму 
 

і зовнішніх зв’язків   Т.Зорій 
 

Погоджено: 
 

Юридичний відділ                                                                                          М.Михайлишин 
 

Заступник міського голови   Н.Кицела 

 

Начальник фінансового відділу                                                                     О.Петровська 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


