
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

(четвертої  сесії восьмого скликання) 
 

від  02 квітня 2021 року  

м. Городня 
 

Про внесення змін до  

Положення про оплату за 

навчання дітей у 

комунальному закладі 

«Городнянська школа 

мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» 

Відповідно 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, 

Закону України «Про захист прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб»  № 1706-VII,  керуючись до ст.ст.25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

ВИРІШИЛА  

1. Внести зміни до Положення про оплату за навчання дітей у 

комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської», а саме п 2.1.пункту 2 доповнити словами « - 

внутрішньо  переміщені особи», згідно додатку. 

2. Додаток 1 до Положення про оплату за навчання дітей у 

комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» викласти в новій редакції, додається. 



3. Встановити, що зміни до розміру плати за навчання набувають 

чинності з 01 вересня 2021 року.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова       Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення четвертої 

сесії восьмого скликання 

Городнянської міської ради від        

02.04.2021           «Про 

внесення змін та затвердження 

Положення про оплату за 

навчання дітей у 

комунальному закладі 

«Городнянська школа 

мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської»» 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оплату за навчання дітей у комунальному закладі 

«Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» 

1.Це Положення відповідно 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» затверджує розміри плати за навчання у 

комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» з таких спеціальностей: 

         -   фортепіано; 

         -  сольний спів; 

         -  струнно-смичкові інструменти ( скрипка); 

         -  народні інструменти (баян, акордеон, гітара, домра); 

         - духові інструменти ( труба, флейта, саксофон); 

         -  образотворче мистецтво. 

Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється раз на 

рік до початку нового навчального року та затверджується щорічно 

рішенням виконкому міської ради до початку нового навчального року. 

Встановлення керівником розміру плати за навчання здійснюється на 

засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання 

за кожною групою музичних інструментів та за кожним напрямком 

навчання, згідно додатку . 

2. Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти 

яких навчаються в школі, встановлюються пільги таким категоріям 

дітей: 

2.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%: 



- діти з інвалідністю; 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти, що знаходяться під опікою або являються вихованцями 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

- діти з багатодітних сімей; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти батьків-військовослужбовців, що загинули при виконанні 

службових обов’язків; 

     - внутрішньо переміщені особи. 

2.2. Зменшити плату за навчання 50%: 

- дітям батьків-учасників бойових дій,  

- другій дитині, якщо двоє дітей з однієї сім'ї навчаються у школі.  

3. В разі захворювання учня, плата за навчання за перший місяць 

хвороби вноситься повністю, в наступні місяці – в розмірі 50%, при 

наявності відповідної медичної довідки та заяви батьків. 

4. Учні школи, які навчаються грі одночасно на двох інструментах 

(відділеннях) вносять плату за навчання в повному розмірі. 

5. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може 

застосовуватись лише одна пільга. 

6. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім’ї батьківська плата 

встановлюється: за першого учня в розмірі 100%, за кожного наступного 

учня – 50% від суми сплати. При цьому 100% коштів вноситься за 

навчання на інструменті (відділі), де встановлена більша плата. 

7. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією 

школи. Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів 

при умові їх подання до 20 числа поточного місяця. 

8. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального 

року до 10 числа поточного місяця. Учні, батьки яких не внесли плату за 

навчання до 10 числа до занять не допускаються, а при систематичному 

порушенні строку (більше двох місяців) можуть бути виключені зі 

школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може 

вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 



9. Плата за навчання вноситься в касу будь-якого банку і зараховується 

на поточний рахунок закладу. Зазначені кошти знаходяться у 

розпорядженні Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської 

міської ради та спрямовуються на поточні витрати установи такі як: 

заробітна плата, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата інших послуг, 

видатки на відрядження. Облік видатків та надходжень навчального 

закладу покладається на бухгалтерію Відділу культури, сім'ї, молоді та 

спорту Городнянської міської ради. 

10. У разі незмінності Положення воно автоматично переходить на 

наступний навчальний рік. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток  до Положення про 

оплату за навчання дітей у 

комунальному закладі 

«Городнянська школа 

мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської»» 

 

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ 

у комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» на 2021-2022 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 30.03.2021 року затверджує розміри плати за навчання у 

комунальному закладі «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» по таким видам мистецтва: 

1. Фортепіано       140 

2. Сольний спів       140 

3. Образотворче мистецтво     140 

4. Народні інструменти (гітара)    130 

5. Народні інструменти (баян, акордеон)   130 

6. Скрипка, домра, бандура     130 

7. Духові та ударні інструменти    130 

 

 

 

                 Секретар міської ради                                  Світлана БІЛЬСЬКА 


