
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 28.10.2021 року                                                                                        № 202 

м.Бурштин 

  

     Про звільнення від оплати 

     за навчання в Бурштинській ДМШ 

 

 Розглянувши заяви батьків, про звільнення від оплати Непорадної Н.І., Архитко Н.І., 

Михайленко Ю.І., Турій Ю.М., Михайлишин О.М., Юлагодир І.С., Калітки М.В., 

Стемпіцької Ж.О., Кицьки В.О., Месеренко Л.С., Олійник Г.М.,  Стрільчук В.В., Єлізарової 

О.В., Туз Н.Є., Угрин О.М., Галич Т.М., Кутинської Т.В., Статкевич І.М., Афтанас Л.М., 

Сапак Н,М., Сороки Н.М., Павлів О.І., Дубінської З.П., Буриченко А.М., Бекіша С.І., Панчук 

Л.М., Грицюк О.А., Жарської О.М., Яблоновської Л.Н., Шкрібляк А.В., Голий-Ханенків І.П., 

Петраш М.І., Галушки Т.С., Лесів О.А., Кохан Л.В., Кос Б.С., Сірачинської Н.І., Гречук Є., 

Дуди Г.В., Дволятик І.І, Ковальчук Н.М., Романів О., Боєчка М.Я., Федоронько М.М., 

Процак В., Кожухар В.М., Крутиголова І.Т., Петрів О.Л., Гунчак О.Д., Гой Г.С., Лисоконь 

Ю.О., Пунько М.В., Паук В.О. про звільнення від оплати за навчання їхніми дітьми в 

Бурштинській дитячій музичній школі, відповідно до подання Бурштинської ДМШ від 

03.09.2021р. №18, від 29.09.2021р. №19 «Про звільнення учнів 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”, 

рішенням виконавчого комітету від  24.06.2021 р. №97 «Про затвердження контингенту 

учнів та погодження розміру батьківської плати у Бурштинській міській дитячій музичній 

школі на 2021-2022 навчальний рік», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Звільнити учениць  від оплати за навчання з 01.09.2021р. по 31.12.2021р. на 100%  у 

зв’язку із статусом малозабезпеченої сім’ї: (інформацію приховано). 
 

2. Звільнити ученицю від оплати за навчання з 01.09.2021р. по 28.02.2022р. на 100%   у 

зв’язку із статусом малозабезпеченої сім’ї: (інформацію приховано) 

3. Звільнити учнів від оплати за навчання з 01.09.2021р. по 31.05.2022р. на 100% у 

зв’язку з інвалідністю: (інформацію приховано) 

4.  Звільнити учнів від навчання навчання з 01.09.2021р. по 31.05.2022р. на 100% у 

зв’язку з тим, що батьки учасники бойових дій: (інформацію приховано) 

5.  Звільнити учнів від навчання навчання з 01.09.2021р. по 31.05.2022р. на 100% у 

зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї: (інформацію приховано) 



6. Звільнити від оплати за навчання з 01.09.2021р. по 31.05.2022р. на 100% 

особливо обдарованих учнів, які впродовж 2-х і більше років займають перші місця в 

обласних конкурсах, а також дітей лауреатів Всеукраїнських конкурсів та фестивалів, а 

саме: 

 1. (інформацію приховано)- клас викладача Вдовиченко М.М.: 

- Міжнародний  фестиваль - конкурс «New Generation»- 1 місце. 

- Всеукраїнський фестиваль - конкурс «За мить до мрії»- 1 місце. 

- Міський онлайн конкурс юних виконавців-інструменталістів «Музиченьки»- 1 місце. 

 2. (інформацію приховано)- клас викладача Королевич О.Р.: 

- Міжнародний фестиваль «Spring Fest»- 1 місце. 

- Обласний конкурс виконавської майстерності м.Івано-Франківськ- 3 місце. 

- Міський онлайн конкурс юних виконавців-інструменталістів «Музиченьки»- гран-прі. 

 3. (інформацію приховано)- клас викладача Королевич О.Р.: 

- Міський онлайн конкурс юних виконавців-інструменталістів «Музиченьки»- 1 місце. 

- Міжнародний фестиваль «Spring Fest»- 2 місце. 

-  Лауреат обласного конкурсу виконавчої майстерності м. Івано-Франківськ  

 4. (інформацію приховано)-клас викладача Кузіва В.Я.: 

-Обласний конкурс виконавської майстерності м.Івано-Франківськ- 3 місце. 

-Всеукраїнський конкурс «Франкове підгір’я»-2 місце. 

-Міський онлайн конкурс юних музикантів-інструменталістів «Музиченьки» -Гран-прі. 

 5. (інформацію приховано)– клас викладача Городиської Р.М.: 

 -Всеукраїнський конкурс «Франкове підгір’я»-1 місце. 

 - Міжнародний фестиваль 24 Свято талантів «Квітуча Україна»- 1 місце. 

 -Міжнародний конкурс «Чарівні смички»- 3 місце. 

-Всеукраїнський конкурс юних скрипалів ім. Вадима Червова- 3 місце. 

 6. (інформацію приховано)-клас викладача Яцків Н. М.: 

- Міжнародний конкурс «На хвилях талантів»- 1 місце. 

- Міжнародний конкурс «Конкурс Креативу»- 1 місце. 

 -Обласний конкурс виконавської майстерності м.Івано-Франківськ- учасниця. 

- Міський онлайн конкурс юних виконавців-інструменталістів «Музиченьки»- 1 місце. 

 7. (інформацію приховано)-клас викладача Яцків Н. М.: 

- Міський онлайн конкурс юних виконавців-інструменталістів «Музиченьки»- 2 місце. 

- Обласний конкурс виконавської майстерності м.Івано-Франківськ- учасниця. 

- Міжнародний конкурс «Злагода Фест»- 2 місце, Болгарія. 

- І міжнародний конкурс виконавців ім. Е.Гріга «Норвегія-Україна, діалог культур»- 4 місце. 

  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Юліану Степась.             

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь АНДРІЄШИН 

 


