
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про погодження розміру щомісячної плати за 

навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах естетичного 

виховання) на 2016-2017 навчальний рік 

 

Керуючись ст. 14 Закону України «Про освіту», ст.ст. 15, 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту», пп. 1 п. «а», пп. 9 п. «б» ст. 32, пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 

06.05.2001 №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і 

Положення про позашкільний навчальний заклад», від 06.07.1992 №374 «Про плату за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25.03.1997 №260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей», враховуючи пропозиції дирекцій початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити запропоновану дирекціями закладів щомісячну батьківську плату за 

навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах 

естетичного виховання) на 2016-2017 навчальний рік, у залежності від обраного фаху 

навчання, у таких розмірах: 

сольний спів - 140 грн.; 

фортепіано - 130 грн.; 

баян, аккордеон - 100 грн.; 

скрипка, альт - 100 грн.; 

бандура - 90 грн.; 

духові, ударні інструменти - 90 грн.; 

дитяча художня школа - 85 грн.; 

самоокупна форма навчання - 789 грн.; 

напівсамоокупна форма навчання – 443 грн. 

2. Затвердити Порядок встановлення розміру плати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) 

(додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 

від 10.09.2015 року № 268 «Про погодження розміру плати батьків за навчання у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах на 2015-2016 навчальний 

рік».  
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 
 

 

Заступник міського голови                                 підпис                                     В. Камінська 

 

 

 
 

                                                  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

13 жовтня 2016 року №332 

 

Порядок 

встановлення розміру плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах естетичного виховання)   

            

1. Порядок встановлення розміру плати за навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м.Старокостянтинів 

(далі – Порядок) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) 

комунальної форми власності (далі – навчальні заклади), що зазначені в пункті 6 Переліку 

типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2001 № 433. 

2. Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється керівником  

навчального закладу один раз на рік до початку навчального року та погоджується 

виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради, при цьому додається звіт про 

використані кошти за попередній навчальний рік. 
3. Встановлення керівником щомісячного розміру плати за навчання здійснюється 

на засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною 

групою музичних інструментів та за кожним напрямком навчання окремо, з урахуванням 

специфіки закладу. 

4. Щомісячний розмір плати за навчання становить 6%-10% від встановленої станом 

на 1 вересня поточного року розміру мінімальної заробітної плати. 

5. Згідно із Законом України «Про позашкільну освіту», «Положенням про 

початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного 

виховання)», затвердженим наказом від 06.08.2001 року №523 та зареєстрованим в 

Міністерстві  юстиції України 10 вересня 2001 р. за №803/5994, право на безоплатне  

навчання мають такі категорії дітей: 

діти з багатодітних сімей; 

діти з малозабезпечених сімей; 

діти-інваліди; 

діти-сироти; 

діти, позбавлені батьківського піклування. 

 Відповідно до чинного законодавства безоплатне  навчання мають такі категорії 

дітей: 

діти, які потерпіли від наслідків аварії  на ЧАЕС;  

діти військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби; 

діти військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО та мають статус 

учасника бойових дій; 

діти  військовослужбовців,  які загинули  під час проходження військової служби в 

зоні АТО; 

діти внутрішньо переміщених осіб. 

6. За поданням керівників шкіл естетичного виховання виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради має право встановлювати додаткові пільги з плати за 

навчання з урахуванням можливостей міського бюджету у розмірі 100%  та  50% плати за 

навчання, встановленої на поточний навчальний рік. 

7. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто за дев’ять   

місяців - до 20 числа поточного місяця, до банківських установ міста у готівковій чи 

безготівковій формі і зараховується на поточні рахунки  шкіл естетичного виховання. 



 

 

2 

8. Учні, батьки яких не внесли без поважних причин плату за навчання до 

встановленої дати, до занять не допускаються, а при систематичному (три та більше разів) 

порушенні строку оплати підлягають  виключенню  з шкіл естетичного виховання. 

9. У разі хвороби учня, плата за навчання за перший місяць вноситься повністю, в 

наступні місяці – в розмірі 50%  плати за навчання, встановленої на поточний навчальний 

рік (при наявності відповідної довідки). 

10. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись лише 

одна пільга. 

11. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім’ї батьківська плата встановлюється: 

за першого учня в розмірі 100% за інших – 50% від суми оплати незалежно від того, що 

вони навчаються у різних школах естетичного виховання. При цьому 100% коштів 

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

12. Кошти, одержані як плата за навчання, розподіляються та спрямовуються на 

розвиток матеріально-технічної бази (придбання і ремонт музичних інструментів, 

обладнання, інвентарю, оргтехніки, засобів навчання), організацію навчально-виховного 

процесу (участь учнів у конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках) і підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу та на виплату заробітної плати 

і встановлення доплат, надбавок, визначених нормативними актами. 

13. Для визначення  остаточної  вартості навчання учня у поточному навчальному 

році батьки або особи, що їх замінюють, до 25 серпня  подають  на ім’я керівника школи 

естетичного виховання  пакет документів, затверджений цим Порядком, відповідно до 

статусу, що дає право на пільги (додається). 

14. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність 

поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією через відповідального 

працівника школи естетичного виховання.   

15. Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів. 

16. Витрати, пов’язані з наданням пільг, відшкодовуються за рахунок відповідних 

бюджетів. 

17. По кожній школі на бюджетний рік складається кошторис. У прибутковій частині 

кошторису визначається надходження плати за навчання протягом року, включаючи 

заборгованість учнів за минулий рік, а також обсяг асигнувань з бюджету. 

 

 

 

Керуючий справами                                      підпис                               В. Янзюк



Додаток  

до Порядку встановлення плати за 

навчання у спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах 

естетичного виховання) на 2016-2017 

навчальний рік 

Перелік 

документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг плати за навчання у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного 

виховання)  

Згідно із Законом України «Про позашкільну освіту» та «Положенням про 

початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного 

виховання)» для отримання безкоштовного навчання (у розмірі 100%) необхідно надати: 

 

1. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування: 

свідоцтво про народження (копія); 

рішення про призначення опіки чи піклування (копія); 

заяву опікуна. 

2. Для дітей з малозабезпечених сімей: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідку управління  соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал 

та копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

3. Для дітей з багатодітних сімей: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідку про склад сім’ї (Форма Ф-3); 

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення - довідку  

управління  соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради за місцем 

проживання дитини, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї) (копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

4. Для дітей-інвалідів: 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення  про інвалідність (копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

медичну довідку про те, що дитина може навчатися за обраним фахом. 

5. Для дітей, які потерпіли від наслідків аварії  на ЧАЕС: 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення, що підтверджує статус дитини; 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

6. Для дітей військовослужбовців Збройних сил України строкової та контрактної 

служби та працівників органів внутрішніх справ України, загиблих при виконанні 

службових обов’язків: 

свідоцтво про народження (копія); 

документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія) або  

посвідчення, що підтверджує статус дитини; 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

7. Для дітей військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО та мають статус 

учасника бойових дій: 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення  учасника бойових дій батька чи матері (копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 
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8. Для дітей, військовослужбовців, які загинули під час проходження військової 

служби в зоні АТО: 

свідоцтво про народження (копія); 

документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія) або  

посвідчення, що підтверджує статус дитини; 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює.  

9. Для дітей внутрішньо переміщених осіб: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідку структурного підрозділу Старокостянтинівської  міської ради з питань 

соціального захисту населення про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово 

окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи 

населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення (копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

 

Для отримання додаткових пільг за навчання у розмірі 50% необхідно надати. 

 

1. Для другої дитини при навчанні двох дітей з однієї сім’ї: 

свідоцтво про народження (копія); 

витяг з наказу, що підтверджує навчання  двох дітей з сім’ї у даному закладі; 

довідку про склад сім’ї (Форма Ф-3); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

2. Для дітей, яких виховує одинока мати: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідку з РАГСу  про те, що батько записаний зі слів матері; 

заяву матері або особи, яка її  замінює. 

3. Для дітей, які є переможцями обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсів: 

свідоцтво про народження (копія); 

дипломи обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів; 

відповідні  документи (запрошення, накази) обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних управлінь, організацій тощо; 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

4. Для дітей, батьки яких є воїнами-інтернаціоналістами: 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення воїна - інтернаціоналіста або учасника бойових дій батька чи матері 

(копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

5. Для дітей, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, інвалідами І та ІІ 

групи загального захворювання: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідку про інвалідність батька чи матері (копія); 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

6. Для дітей, матері яких є вдовами: 

свідоцтво про народження (копія); 

документ, який підтверджує статус матері  (копія); 

заяву матері або особи, яка її замінює. 

 

 

 

Керуючий справами                                         підпис                                            В. Янзюк 

 



 


