
                                                                                                                                  

 
 

У К Р А Ї Н А  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
(сімнадцята (35) сесія сьомого скликання) 

 

від 12 вересня 2019 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення восьмої (26)  

сесії  сьомого   скликання   Городнянської 

міської   ради   від   18.09.2018   року  «Про 

затвердження  Положення   про  оплату за 

навчання  дітей  у  комунальному  закладі 

«Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», 

ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 

Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства 

культури і мистецтв України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв 

України від 06.08.2001 р. № 523, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

 

                                                   ВИРІШИЛА  : 

 

1. Внести зміни до рішення восьмої (26) сесії сьомого скликання Городнянської міської   

ради від 18.09.2018 року «Про затвердження Положення про оплату за навчання дітей у  

комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської», а саме, 

додаток 2 викласти у новій редакції (додається). 

 

                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                             А.І. Богдан  

 

 

 



Додаток 2 до рішення сесії 

Городнянської міської ради від 12 

вересня 2019 року 

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ 

у комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» 

на 2019-2020 навчальний рік 

Згідно Положення до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за 

навчання дітей у державних школах естетичного виховання», зборів трудового колективу 

школи мистецтв від 27.07.2017 року затверджує розміри плати за навчання у комунальному 

закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» по таким видам 

мистецтва: 

1. Фортепіано       120 

2. Сольний спів       120 

3. Образотворче мистецтво     120 

4. Народні інструменти (гітара)     120 

5. Народні інструменти (баян, акордеон)   110 

6. Скрипка, домра, бандура     110 

7. Духові інструменти      110 

 

 

 

 

 


