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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

і\\кг\чЛ  2021 року №

Про погодщення розміру гшати ішьжів 
за навчання у комунальному закладі 
«Мистецька школа» Володимирецької
селищної ради

Керуючись статтею 14 Закону України «Про освіту», статтями 15, 26 
Закону України «Про позашкільну освіту», статтею 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України
від 06.05.2001 р. № 433 «Про затвердаення пережіжу типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», від 
06.07.1992 р. № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного 
виховання дітей», від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення розміру плати за
навчанмж у деревних школах естетичного виховання дітей», враховуючи 
пропозицію комунального закладу «Мистецька школа», селищна рада

ВИРІШИЛА!

1. Затвердити Порадож встановлення розміру пжати батьків за навчання у 
комунальному закладі «Мистецька школа» Володимирецької селищної ради, 
(далі -  Порядок).

2. Погодити розмір плати батьків за навчання на 2021 - 2022 навчальний 
рік у зшіежності від виду:

Фортепіано -500  грн 
Сольний спів -4 5 0  грн
Скрипка -  450 грн 
Баян, акордеон — 350 грн 
Банд^^а -  350 ірн
Духові та ударні інструменти — 450 грн 
Хореографія (1-5 класи) -  500 грн.



3. Встановити додаткові пільги розміру плати батьків за навчання на 
2021 — 2022 навчальний рік:

- звільнити від плати за навчання дітей у розмірі 100% батьки яких €
учасниками бойових діж аетжгерормстмчної операції, операції об’єднаних сил 
дітей, які протягом попереднього навчального року зайняли І місце у 
Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних музичних конкурсах (офлайн) 
терміном на 1 навчальний рік;

- звільнити від плати батьків за навчання у розмірі 50% дітей, які 
перемііі^«жтм:я з тимчасово ожудованої території Ужраїші, району проведення 
операції об’єднаних сил чи населеного пункту, розташованого на лінії 
зіткнення, терміном на 1 навчальний рік,

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Володимирецької 
селищної ради від 05 лютого 2021 рож̂  ̂Ш 151 «Про погодження розміру плати 
батьків за навчання у ттшуштьішщ закладі «Мистецька школа» 
Володимирецької селищної ради».

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 
бюджету, фінансів та здоров’я, освіти, к^ттури, 
молоді і спорту (гол<

Голова селищної вЩи Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької
селищної ради

2021 року №

ПОРЯДОК
встановлення розміру плати батьків за навчання у

комуначьному закладі «Мистецька ижола» Володимирецької селищної ради

1. Порядок встановлення розміру плати батьків у комунальному закладі
«Мистецька школа» (далі — Порадок) визначає механізм встановлення розміру 
плати батьків за навчання, що зазначені в пункті 6 Переліку типів позашкільних 
навчальних .закладів, затвердаениж постановою Кабінету Міністрів України від 
06.03.2001 р. № 433.'

2. Дія Порядку не поширюється на встановлення розміру плати за навчання 
у структурних підрозділах навчального закладу, що надають платні послуги, які 
виходять за межі Тмповмж навчажьшіх планів та освітніх програмі затверджених 
у порядку, встшмівленому Мінісіерстиш жулмури України (за навчання в 
групах, що працюють на засадах самоокупності).

3. Щомісячний розмір плати батьків за навчання встановлюється 
керівником навчального закладу один раз на рік до початку навчального року 
та погодауєгьш Володимирецьжсію селищною радою.

4. Встановлення керівником розміру плати за навчання здійснюється на 
засадах диференційного підходу залежно від престижності навчання за кожною 
групою музичних інструментів та за кожним видом навчання окремо, з 
урахуваїшжм специфіки закладу.

5. Відповідно до Закону України «Про позапжіжьну освіту» право на 
безоплатне навчання мають такі категорії:

- діти з багатодітних сімей;
- діти з малозабезпечених сімей;
” діти-інваліди;
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування.

6. За поданням керівника навчального закладу Володимирецька селищна 
рада має право встановлювати додаткові пільги з шіаги батьків за навчання на 
пт т ш ш  навчальний рік.

7. Плата батьків за навчання вноситься протягом навчального року, до 10 
числа поточного місяця, до банківських установ.

Учні, батьки яких не внесли без пов^них причин плату за навчання до 
встановленої дтж до занять не допускаються, а при систематичному (три та 
більше разів) порушенні строку оплати підлягають виключенню з навчального 
закладу.

8. Для визначення остаточної вартості навчання учня у поточному 
навчальному році батьки або особи, що їх замінюють, до 25 серпня подають на



їм я керівника навчального закладу пакет документів, затверджений цим 
Порядком, відповідно до статусу, що дає право на пільги.

Пакет документів формусггься батьками у двох примірниках, з яких один
є оригіналом.

9. Передбачені цим рішенням пільги можуть надаватися лише по одному із 
зазначених видів пільг за вибором батьків.

Секретар тлшпщщ ЮрійБЛИЩЖ

А.


