
                                                                                                                         Проєкт рішення  

 

Від  11.11.2022 № 294 

 

     Про звільнення учнів від оплати 

     за навчання в Бурштинській ДМШ 

 

 Розглянувши заяви батьків: Б**** Л.В., Л**** Р.О., С**** Ю.С., Я**** Т.Д., Б**** 

Л.Б. про звільнення від оплати за навчання в Бурштинській міській ДМШ, відповідно до 

подання Королевич О.Р., директора Бурштинської ДМШ від 30.10.2022р. №20, 

керуючись ст.26 Закону України “Про позашкільну освіту”, відповідно до 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  25.05.2022 р. 

№89 «Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2022-2023 навчальний рік », виконком 

міської ради 

вирішив: 

 

       1.Задовільнити заяву громадянки Б**** Л.В. та звільнити її дочку, Б**** Соломію    

17.07.2014 р.н. від оплати за навчання в ДМШ з 01.09.2022р. по 31.05.2023р. на 100%  у 

зв’язку із статусом дитини учасника бойових дій. 

        2. Задовільнити заяву громадянки Л**** Р.О., та звільнити її сина, Л**** Назара 

29.05.2011 р.н.  від оплати за навчання в ДМШ з 01.09.2022р. по 31.05.2023р. на 100%  у 

зв’язку із статусом дитини учасника бойових дій. 

       3. Задовільнити заяву громадянки С**** Ю.С., та звільнити її дочку С**** Камілу 

30.11.2014 р.н.від оплати за навчання в ДМШ з 01.11.2022р. по 31.05.2023р. на 100%  у 

зв’язку із статусом дитини учасника бойових дій. 

       4. Задовільнити заяву громадянки Я**** Т.Д. та звільнити її дочку, Я**** Анастасію  

16.06.2010 р. н. від оплати за навчання в ДМШ з 01.10.2022р. по 31.05.2023р. на 100%  у 

зв’язку із статусом багатодітної сім’ї. 

         5. Задовільнити заяву громадянки Б**** Л.Б, та звільнити її дочку, Б**** Анастасію 

30.06.2010 р.н. від оплати за навчання в ДМШ з 01.10.2022р. по 31.05.2023р. на 100%  у 

зв’язку із статусом малозабезпеченої сім’ї. 

       6. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

культури, туризму і    зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Тетяну Зорій.  

    

 

 



 

 

 

       7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

      

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків                      Т. ЗОРІЙ 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                       В. ЧУЙКО 

    Юридичний відділ                                                                                      

    Керуюча справами виконавчого комітету                                               Н. КИЦЕЛА 

    Начальник фінансового відділу                                                                О. ПЕТРОВСЬКА 

Начальник загальний відділу                                                                    М. ЯЦИК 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

Пояснювальна записка 

 до проєкту рішення виконавчого комітету 

                    « Про звільнення учнів від оплати  за навчання в Бурштинській ДМШ» 

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

  На основі  поданих заяв батьків та подання директора ДМШ від 30.10.2022 року № 20,  

відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради розробив даний 

проект рішення. 

2. Мета прийняття рішення. 

Метою прийняття рішення є задоволення потреб громадян на законодавчому рівні. Усі учні, 

яким пропоновано надати пільгу на звільнення від батьківської плати, мають таке право 

відповідно до поданого вгорі переліку. 

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Проект рішення складається з 7 пунктів, якими передбачено заяви громадян, нормативна 

база та види пільг:-з статусом багатодітної сім’ї – 1 заява, - з статусом діти з 

малозабезпечених сімей – 1 заява,  діти учасників бойових дій – 3 заяви, всього 5 дітей 

скористалися даними пільгами. 

Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

культури, туризму і  зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Тетяну Зорій.  Контроль 

за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Проект розроблений керуючись ст.26 Закону України “Про позашкільну освіту”, відповідно 

до 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  

25.05.2022 р. № 89 «Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру 

батьківської плати у Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2022-2023 

навчальний рік ». 

5. Фінансово-економічне обгрунтування. 

 Недоотримання коштів  місцевого бюджету від батьківської плати при застосуванні пільг 

за навчальний 2022-2023 рік становить – 9 010 грн. 

6. Доповідач на пленарному засіданні. 

Доповідачем на пленарному засіданні  виконавчого комітету Бурштинської міської ради є 

Зорій Тетяна Михайлівна, начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради. 

 

Начальник відділу культури, туризму 

 і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради                                      Тетяна ЗОРІЙ 


