
 

 

Проєкт                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Про погодження розміру щомісячної 

батьківської плати за навчання 

в мистецьких школах міста 

у 2020–2021  навчальному році 

 

 З метою реалізації державної політики в галузі культури, забезпечення 

належного функціонування мистецьких шкіл міста, відповідно до ст.26 Закону 

України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України  

від 25.03.1997 №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей», Положення про мистецьку школу, 

затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 №686, 

керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити розмір щомісячної батьківської плати за навчання  

в мистецьких школах міста у 2020–2021 навчальному році (додаток 1)  

з 01 вересня 2020 року.  

2. Затвердити:  

2.1. Пільги щодо плати за навчання в мистецьких школах міста  

у 2020–2021 навчальному році (додаток 2). 

2.2. Контингент учнів мистецьких шкіл міста у 2020–2021 навчальному 

році (додаток 3). 

3. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити 

фінансування мистецьких шкіл міста у 2020–2021 навчальному році в межах 

затверджених бюджетних асигнувань. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Завгородню Т.Ж. 

 

Міський голова                   Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від _____________ №__________ 

 

 

РОЗМІР 

щомісячної батьківської плати за навчання в мистецьких школах міста  

у 2020–2021 навчальному  році 

1. За навчання в мистецьких школах відповідно: 

-  у класах фортепіано – 250 грн;  

-  у класах гітари – 250 грн;  

-  у класах сольного співу (естрадний) – 250 грн;  

-  у класах сольного співу (академічний) – 250 грн; 

-  у класах струнних інструментів (віолончель) – 160 грн;  

-  у класах струнних інструментів (скрипка) – 200 грн; 

-  у класах духових та ударних інструментів – 200 грн;  

-  у класах акордеона і баяна – 200 грн;  

-  у класах домри, бандури, балалайки – 160 грн;  

-  на хореографічному відділенні –200 грн;  

-  на художньому відділенні – 200 грн.  

2.  За навчання в дитячій художній школі – 200 грн.  

3. У разі довготривалої хвороби учня – за перший місяць сплачується  

у повному обсязі, за другий і третій місяці – у розмірі 50%, після трьох місяців 

хвороби учневі надається академічна відпустка (при наявності 

підтверджуючого документа). 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого комітету  

міської ради                                     Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

   



 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від ____________№__________ 

 

 

ПІЛЬГИ 

щодо плати за навчання в мистецьких школах міста  

у 2020–2021  навчальному році 

 

1. Пільга 100%:  

1.1. Діти з багатодітних сімей (при наявності довідки про склад сім’ї);  

1.2. Діти із малозабезпечених сімей (при наданні щоквартальної довідки 

про одержання допомоги від органів соціального захисту,  

при ненаданні довідки пільга знімається); 

1.3. Діти-інваліди дитинства, яким не протипоказано навчання  

у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах  

(при наявності посвідчення, за висновком медичної комісії);  

1.4. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  

(при наявності правовстановлюючих документів); 

1.5. Діти військовослужбовців дійсної служби, які загинули  

при виконанні службових обов’язків, або стали інвалідами І-ї чи ІІ-ї групи  

(при наявності довідки, посвідчення).  

1.6. Діти військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО (при 

наявності довідки, посвідчення). 

2. Пільга 50%: 

2.1. Діти, тимчасово переселені з території проведення АТО  

(при наявності підтверджуючого документа).  

2.2. Діти учасників антитерористичної операції (при наявності довідки, 

посвідчення). 

3. Учні, які навчаються грі одночасно на двох музичних інструментах,  

за навчання за один інструмент вносять щомісячну плату  в повному розмірі,  

за другий – в розмірі 50%, при цьому 100% коштів вноситься за інструмент,  

де встановлена більша плата.  

4. При навчанні учня з пільгової категорії на двох відділеннях  

за навчання сплачуються 100% за те відділення, на якому встановлено більшу  

щомісячну плату. 

5. При оплаті за навчання учня застосовується лише одна пільга (за 

вибором батьків).  
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6. Перелік документів для застосування пільг, строк їх подання  

та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією 

навчального закладу.  

7. Пільги надаються протягом навчального року при наявності 

відповідних документів, поданих адміністрації навчального закладу до 15 числа 

поточного місяця. 

8. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 15 числа, до занять  

не допускаються, а при систематичному порушені строку (більше двох місяців) 

можуть бути відраховані з навчального закладу. Стягнення заборгованості  

з плати за навчання вирішується адміністрацією навчального закладу  

в поряду, передбаченому чинним законодавством. 

9. В усіх випадках при наданні пільг учням адміністрація навчального 

закладу має враховувати, що пільги надаються учням, які успішно навчаються, 

мають зразкову поведінку і систематично відвідують заняття, передбачені 

навчальним планом. За неуспішність чи порушення учнівської дисципліни 

адміністрації навчального закладу надається право скасувати учневі 

встановлені пільги. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого комітету  

міської ради                                     Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від ____________№__________ 

 

 

                           КОНТИНГЕНТ 

учнів мистецьких шкіл міста  

у 2020–2021  навчальному році 

 

 

1. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Дитяча музична школа №1» м.Кам’янського» Кам’янської міської 

ради» – 200 учнів.  

2. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Дитяча музична школа №3» м.Кам’янського» Кам’янської міської 

ради» – 260 учнів.  

3. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Дитяча музична школа №5» м.Кам’янського» Кам’янської міської 

ради» – 320 учнів.  

4. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Дитяча музична школа №6» м.Кам’янського»  Кам’янської міської ради 

– 210 учнів.  

5. Комунальний навчальний заклад культури «Школа мистецтв»  

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради – 230 учнів. 

6. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Лівобережна школа мистецтв» м.Кам’янського» Кам’янської міської 

ради – 360 учнів.  

7. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Дитяча художня школа ім. І.Г.Першудчева» м.Кам’янського» 

Кам’янської міської ради» – 380 учнів.  

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого комітету  

міської ради                                     Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

   
 


