
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 16 червня 2022___ року               м. Старокостянтинів              № ____175____________ 

 

Про затвердження Порядку 

встановлення розміру плати за 

навчання в комунальних освітніх 

закладах в галузі культури 

мистецьких школах 

 

З метою впорядкування плати за навчання у комунальних освітніх закладах 

в галузі культури мистецьких школах Старокостянтинівської міської ради та 

створення сприятливих умов для їх розвитку, підтримки творчо обдарованих 

дітей, відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону 

України «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 06 

липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей», наказу Міністерства культури України від 09 серпня 2018 

року № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», керуючись 

підпунктом 1 пункту а, підпунктом 9 пункту б статті 32, підпунктом а частини 

першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок встановлення розміру плати за навчання в 

комунальних освітніх закладах в галузі культури мистецьких школах 

(додається). 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13 жовтня 2016 року № 332 «Про погодження розміру 

щомісячної плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах естетичного виховання) на 2016-2017 навчальний 

рік».   

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК.  
 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

16 червня 2022 року № 175 

 

Порядок 

встановлення розміру плати за навчання в комунальних освітніх закладах 

в галузі культури мистецьких школах 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок встановлення розміру плати за навчання в комунальних 

освітніх закладах в галузі культури мистецьких школах Старокостянтинівської 

міської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до статті 14 Закону 

України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 

враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року             

№ 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей», від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей», наказу 

Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686 «Про 

затвердження Положення про мистецьку школу» та інших нормативно-

правових актів. 

 

1.2. Порядок поширюється на мистецькі школи Старокостянтинівської 

міської територіальної громади: 

комунальний освітній заклад в галузі культури мистецьку школу «Музична 

школа імені Миколи Кондратюка» Старокостянтинівської міської ради;  

комунальний освітній заклад в галузі культури мистецьку школу 

«Художня школа» Старокостянтинівської міської ради; 

комунальний освітній заклад в галузі культури «Самчиківська художня 

школа традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва» 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

1.3. Порядок регламентує оплату та надання пільг у навчанні в мистецьких 

школах Старокостянтинівської міської ради  з таких видів мистецтва: 

1) фортепіано; 

2) баян, акордеон; 

3) скрипка; 

4) гітара; 

5) бандура; 

6) духові інструменти; 

7) ударні інструменти; 

8) сольний спів; 
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9) образотворче мистецтво. 

 

1.4. Розмір плати за навчання в мистецьких школах Старокостянтинівської 

міської ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за 

відповідним поданням управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради на основі розрахунків централізованої бухгалтерії. Плата 

за навчання встановлюється один раз на рік, а за необхідності та при 

економічному обґрунтуванні розміру плати за послуги з навчання, може 

змінюватись протягом року. 

 

1.5. Директори мистецьких шкіл доводять встановлений розмір плати за 

навчання до відома батьків шляхом укладання додаткової угоди до Договору 

про надання освітніх послуг в мистецьких школах та здійснюють контроль за 

вчасною сплатою за навчання в мистецьких школах. 

 

2. Порядок внесення плати за навчання в мистецьких школах 

Старокостянтинівської міської ради 

 

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

року щомісячно до 20 числа поточного місяця. 

 

2.2. Учні, батьки яких своєчасно не внесли плату за навчання, до занять не 

допускаються. При заборгованості плати за навчання за два місяці (один 

минулий та один поточний) учні можуть бути відраховані зі школи. 

 

2.3. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання 

програмних вимог, мають право на поновлення навчання згідно з поданою 

заявою та при внесенні разової плати у двократному розмірі від встановленої 

вартості навчання на відповідному відділі. 

 

2.4. Плата за навчання вноситься в безготівковій формі на розрахункові 

рахунки мистецьких шкіл. 

 

2.5. У разі хвороби учня плата за навчання за перший місяць вноситься 

повністю, а в наступні місяці – в розмірі 50% плати за навчання, встановленої 

на поточний навчальний рік (при наявності відповідної довідки). 

 

2.6. При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного 

навантаження протягом одного або більше місяців батьківська плата в цей 

період встановлюється в розмірі 50% від встановленої вартості за навчання. 

 

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

до встановленої дати, до занять не допускаються, а при систематичному (три  
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і більше разів) порушенні строку сплати підлягають виключенню з мистецьких 

шкіл. 

 

3. Пільги зі сплати за навчання в мистецьких школах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

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

періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністраціями 

навчальних закладів. 

 

3.2. Пільги надаються на навчальний рік на підставі поданих батьками 

відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг зі 

сплати за навчання з 01 до 20 числа того місяця, якого батьки учня подали 

письмову заяву та необхідні документи. 

 

3.3. Всі питання, що стосуються надання пільг за навчання в мистецьких 

школах, відповідно до поданих документів директор мистецької школи 

розглядає особисто, після чого приймає відповідне рішення та видає наказ на 

встановлення пільг зі сплати за навчання в мистецькій школі. 

 

3.4. Встановлення пільг зі сплати за навчання у мистецьких школах: 

1) відповідно до чинного законодавства звільняються від сплати за 

навчання на 100%: 

діти з інвалідністю, яким не протипоказане навчання у мистецьких школах 

(за висновком медичної комісії); 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

діти з багатодітних сімей; 

діти з малозабезпечених сімей (за довідками управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради, які є отримувачами 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям); 

діти осіб, які мають статус учасника бойових дій та брали участь у 

виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини (за наявності посвідчення 

встановленого зразка); 

діти, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника 

чи Захисниці України відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (за наявності посвідчення (довідки) 

встановленого зразка); 

діти, батьки яких мають особливі заслуги перед Батьківщиною (за 

наявності посвідчення встановленого зразка); 

діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (за наявності 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи); 

діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; 

2) за поданням директорів мистецьких шкіл виконавчий комітет міської
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ради має право встановлювати додаткові пільги зі сплати за навчання                          

з урахуванням можливостей бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади.  

3) звільняються від сплати за навчання на 50%: 

діти, яких виховує одинока мати; 

діти, матері (батьки) яких є вдовами (вдівцями); 

діти батьків з інвалідністю I-II групи загального захворювання; 

обдаровані діти (переможці Міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

конкурсів); 

при наявності 2-х учнів з однієї сім’ї, які навчаються в мистецькій школі, 

батьківська плата вноситься в повному розмірі за одного учня і 50% - за 

другого; 

при одночасному навчанні учнів на 2-ох відділах мистецької школи 

батьківська плата вноситься в повному розмірі за навчання на одному відділі і 

50% - на іншому, де встановлена більша плата. 

 

3.5. Передбачені цим Порядком пільги можуть надаватися лише по 

одному виду пільг на сім’ю, із зазначених видів пільг, за бажанням батьків. 

 

3.6. У разі створення груп, які будуть працювати на засадах самоокупності 

та напівсамоокупності, пільги зі сплати за навчання в мистецьких школах не 

застосовуються. 
 

3.7. Викладачі, керівники дитячих колективів мистецьких шкіл зобов’язані 

ретельно вести облік учнів-пільговиків і надавати вчасно інформацію про їх 

успішність та відвідування завідувачам відділів. Відповідно, завідувачі відділів 

на кожній педагогічній раді доповідають про проведену роботу з учнями - 

пільговиками. 

 

3.8. Для визначення остаточної вартості навчання учнів у поточному 

навчальному році батьки або особи, що їх замінюють, до 25 серпня подають на 

ім’я директора мистецької школи пакет документів, відповідно до статусу, що 

дає право на пільги (додається). 

 

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

періодичність їх поновлення доводиться до відома батьків адміністраціями або 

викладачами мистецьких шкіл. 

 

3.10. Пільга за навчання в мистецьких школах встановлюється з              

місяця подачі необхідних документів на підставі наказів директорів мистецьких 

шкіл. 

 

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

 

3.12. По кожній мистецькій школі на бюджетний рік складається 

кошторис. У прибутковій частині кошторису визначається надходження плати 

за навчання протягом року, включаючи заборгованість за минулий рік, а також 

обсяг асигнувань з бюджету.   

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання в 

мистецьких школах Старокостянтинівської міської ради 

 

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та 

контроль покладається на централізовану бухгалтерію управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради. 

 

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень 

(спецрахунку) мистецьких шкіл і спрямовується на виконання навчальних 

планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату 

праці, матеріального стимулювання працівників, зміцнення матеріально-

технічної бази навчальних закладів, соціальний захист трудових колективів, 

виплати стипендій обдарованим дітям та часткову компенсацію за проживання 

викладачів мистецьких шкіл. 

 

5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Цей Порядок набирає чинності з моменту його затвердження рішенням 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

 

5.2. Зміни та доповнення до Порядку можуть вноситися відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують це питання. 
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Додаток 

до Порядку  

(пункт 3.8) 

 

 

Перелік 

документів, необхідних для отримання пільг за навчання в комунальних 

освітніх закладах в галузі культури мистецьких школах 

 

Відповідно до чинного законодавства для отримання пільг за навчання у 

комунальних освітніх закладах в галузі культури мистецьких школах необхідно 

надати: 

1. Для отримання пільги в розмірі 100%: 

1) для дітей з інвалідністю, яким не протипоказане навчання в мистецьких 

школах (за висновком медичної комісії): 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

посвідчення про інвалідність (копія); 

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

2) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

заяву опікуна (піклувальника); 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

рішення про призначення опіки чи піклування (копія); 

3) для дітей з багатодітних сімей: 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (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); 

4) для дітей з малозабезпечених сімей: 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

довідку управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного 

терміну дії (оригінал та копія); 

5) для дітей осіб, які мають статус учасника бойових дій та брали участь у 

виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини: 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія); 

6) для дітей, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) 

Захисника чи Захисниці України, відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: 
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заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері 

(копія) або посвідчення, що підтверджує статус дитини; 

7) для дітей, батьки яких мають особливі заслуги перед Батьківщиною (за 

наявності посвідчення встановленого зразка): 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

документ, що підтверджує відповідний статус (копія); 

8) для дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи: 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія); 

9) для дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи: 

заяву батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи            

(копія); 

 

2. Для отримання пільги в розмірі 50%: 

1) для дітей, яких виховує одинока мати: 

заяву матері або особи, яка її замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом 

сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення 

відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини 

відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу 

України (копія); 

2) для дітей, матері (батьки) яких є вдовами (вдівцями): 

заяву матері (батька) або особи, яка її (його) замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

документ, який підтверджує статус (копія); 

3) для дітей батьків з інвалідністю I-II групи загального захворювання: 

заяву матері чи батька або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 

довідку про інвалідність батька чи матері (копія); 

4) для обдарованих дітей (переможців Міжнародних, Всеукраїнських та 

обласних конкурсів): 

заяву матері чи батька або особи, яка їх замінює; 

свідоцтво про народження дитини (копія); 
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документи, які підтверджують присвоєння призових місць (дипломи, 

грамоти); 

відповідні документи (листи, запрошення, накази, тощо) управлінь, 

організацій – організаторів конкурсів. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


