
 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Проект рішення 

 

                     2022 року                   м. Мала Виска                        № 

 

 
Про затвердження розміру  

щомісячної батьківської плати за 

навчання дітей в Маловисківській  

мистецькій школі 

 

Керуючись ст. 26 Закону України ‘’Про місцеве самоврядування в Україні’’, ст. 26 

Закону України ‘’Про позашкільну освіту’’, Постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 1997 року №260 ‘’Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання’’, наказом Міністерства культури України від 9 серпня 

2018 року №686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу» Маловисківська 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити з 01 вересня 2022 року по 01 червня 2023 року розмір щомісячної плати за 

навчання у Маловисківській мистецькій школі, згідно з Додатком 1.  

2.Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 

Маловисківській мистецькій школі в новій редакції, згідно з Додатком 2. 

3.Визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок оплати та надання пільг 

по оплаті за навчання в Маловисківській дитячій школі мистецтв від 25 липня 2019 року 

№1649. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова Бровченко О.Д.), на  комісію з гуманітарних питань (голова 

Терновий Д.М.).  

 

 

Міський голова                                                                                               Юрій ГУЛЬДАС                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                     рішенням  Маловисківської 

                     міської ради 

                     від               2022 року  №  

                     Секретар ради    

                     Л.ПОСТОЛЮК 

                     __________________________ 

 

 

РОЗМІР  ПЛАТИ  ЗА  НАВЧАННЯ  В  МАЛОВИСКІВСЬКІЙ 

МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ 

З 01.09.2022р. по 01.06.2023р. 

 

Фортепіано, синтезатор, гітара, сольний спів – 260.00 грн. 

Хореографія – 200.00 грн. 

Театральне, образотворче мистецтво – 180.00 грн. 

Баян, акордеон, бандура, духові та ударні інструменти – 150.00 грн. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



         Додаток 2 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                     рішенням  Маловисківської 

                     міської ради 

                     від               2022 року  №  

                     Секретар ради    

                     Л.ПОСТОЛЮК 

                     __________________________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оплати  та надання пільг по оплаті за навчання 

в Маловисківській мистецькій школі 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Це Положення розроблено відповідно до Закону України ‘’Про 

позашкільну освіту’’, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

1997 року №260 ‘’Про встановлення розміру плати за навчання дітей в 

державних школах естетичного виховання’’, на підставі Положення про 

мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 

09 серпня 2018 року №686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03 вересня 2018 року за №1004/32456, Статуту Маловисківської мистецької 

школи та інших правових актів. 

1.2.Це Положення поширюється на спеціалізований мистецький навчальний 

заклад позашкільної освіти в сфері культури, що належить до комунальної 

власності Маловисківської міської ради. Дане Положення визначає механізм 

встановлення розміру плати за навчання у Маловисківській мистецькій 

школі. 

1.3.Розмір плати за навчання в Маловисківській мистецькій школі 

визначається один раз на рік та затверджується рішенням сесії 

Маловисківської міської ради за поданням адміністрації мистецької школи. 

1.4.Розмір плати за навчання не залежить від розміру заробітної плати або 

інших доходів батьків чи осіб, на утриманні яких знаходяться діти, в 

залежності від обраного фаху навчання. 

1.5.Встановлення розміру плати за навчання здійснюється на засадах 

диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожним 

напрямком мистецької освіти окремо, з урахуванням специфіки закладу. 

     2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ 

2.1.Плата за навчання вноситься протягом 9-ти місяців навчального року 

щомісячно до 20-го числа поточного місяця (можливий варіант з внесенням 



плати посеместрово або за навчальний рік). При заборгованості за 2 місяці (1 

минулий та 20 днів поточного) учні можуть бути відраховані з контингенту  

учнів закладу. 

2.2.Плата за навчання вноситься в відділення банку на розрахунковий 

рахунок закладу. 

2.3.Учні, які були відраховані зі школи за систематичне порушення терміну 

оплати за навчання,  можуть бути зараховані до школи тільки з початку 

нового навчального року. 

2.4.У разі хвороби учня  плата за перший місяць вноситься повністю, понад 

один місяць - у розмірі 50% плати за навчання, встановленої за поточний 

навчальний рік. 

2.5.Учні школи, які одночасно навчаються на двох мистецьких відділах, 

вносять плату за навчання в повному розмірі за кожен відділ. 

2.6.Розмір та умови оплати навчання в мистецькій школі встановлюються 

Маловисківською міською радою відповідно до законодавства. Договір про 

оплату укладається між мистецькою школою і здобувачем освіти (його 

законним представником , який здійснює оплату). 

 

3.ПІЛЬГИ ПО ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ В МАЛОВИСКІВСЬКІЙ 

МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ 

3.1.Пільги надаються рішенням виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради за поданням документів, що свідчать про можливість 

встановлення пільг по оплаті за навчання. 

3.2.Пільги надаються починаючи з місяця подання документів. 

3.3.Право на безоплатне навчання  в Маловисківській мистецькій школі 

мають ті діти, які проживають на території Маловисківської територіальної 

громади. Спільно з Засновником – Маловисківською міською радою – 

приймається рішення про оплату за навчання для учнів постійного 

контингенту та учнів – внутрішньо переміщених осіб на період воєнного 

стану в країні. Поновлення в попередньо визначеному розмірі оплати за 

навчання – після скасування воєнного стану. 

3.4.Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких 

навчаються в школі, встановлюються пільги таким категоріям дітей 

(звільняються від оплати за навчання на 100%): 

- діти з багатодітних сімей ( троє і більше); 

- діти з обмеженими можливостями; 

- діти – сироти; 



- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти батьків, учасників ООС(АТО); 

- діти загиблих учасників бойових дій (ООС і Революції гідності); 

- діти, які втратили годувальника; 

- діти, з числа внутрішньо переміщених осіб (за наявності довідки про 

реєстрацію та проживання на території Маловисківської територіальної 

громади). 

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

встановлюється за першого учня – в розмірі 100%, за наступного – 50% від 

суми сплати. 

3.6.  Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися 

лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначенням видів пільг за бажанням 

батьків. 

3.7.  При навчанні дитини на двох мистецьких відділах вноситься плата в 

розмірі 100% за кожен відділ. 

4.ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПЛАТИ ЗА 

НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ 

4.1.Плата за навчання зараховується до спеціального фонду бюджету і 

спрямовується на витрати, пов’язані зі зміцненням матеріально-технічної 

бази закладу (на придбання музичних інструментів, їх налаштування, 

підписку нотних видань та періодичної преси, ремонти, придбання 

оргтехніки, заправка картриджів, придбання канцелярських товарів, оплата 

відряджень, придбання господарських миючих засобів, офісних меблів, 

оплату проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів, оплата 

транспортних послуг для участі учнів в конкурсах поза межами Малої 

Виски). 

4.2.Позабюджетні кошти, отримані мистецькою школою як плата за 

навчання, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. 

Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену Статутом 

мистецької школи (згідно Положення про мистецьку школу, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України  03  вересня  2018  року за №1004/32456, 

розділ УІ, пункт 5). 

5.ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 

5.1.Дане Положення набирає чинності з моменту оприлюднення на сайті 

Маловисківської міської ради 

5.2.Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 


