
       

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

10 серпня 2018 року          № 285 

 

Про затвердження Положення 

про встановлення розміру плати за 

навчання у Гребінківській дитячий 

музичній школі Гребінківської міської 

ради на 2018-2019 навчальні роки 

 

 

 

 Відповідно до  статті  32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту»,  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання» 

виконавчий комітет Гребінківської міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити Положення про встановлення розміру плати за навчання 

у Гребінківській дитячий музичній школі (додаток 1). 

2. Затвердити з 1 вересня 2018 року розмір плати за навчання у 

Гребінківській дитячий музичній школі на 2018-2019 навчальні роки 

(додаток 2). 

 3.  Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського 

голови Волошина В.А. 
 

 

Міський голова   В.Колісніченко 

 



  

 

Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету Гребінківської міської 

ради від 10.08. 2018 року    

№ 285 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про встановлення розміру плати за навчання у Гребінківській дитячої 

музичної  школі Гребінківської міської ради  

 

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 

Гребінківській дитячої музичної  школі Гребінківської міської ради по таким 

видам мистецтва:  

клас фортепіано; 

клас гітари; 

клас сольного співу; 

клас хореографії; 

клас образотворчого мистецтва; 

клас скрипки і віолончелі; 

клас бандури; 

класу духових та ударних інструментів.  

Розмір плати за навчання у Гребінківській дитячої музичної  школі 

вказаний у додатку 2 до рішення. Додаток 2 переглядається і затверджується 

щорічно рішенням виконавчого комітету Гребінківської міської ради до 

початку навчального року.   

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 із багатодітних та малозабезпечених сімей; 

діти-інваліди; 

діти-сироти; 

діти, позбавлені батьківського піклування; 

2.2. Зменшити плату за навчання на 50%:  

особливо обдарованим дітям, які є постійними лауреатами 

Всеукраїнських, Міжнародних, обласних  конкурсів та фестивалів, за 

рішенням педради та поданням директора дитячої музичної школи. 



  

 

2.3. В разі захворювання учня, плата за навчання за перших два місяці 

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

відповідної медичної довідки та заяви батьків.  

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

(відділеннях) вносять плату за навчання  в повному розмірі.  

2.5. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись 

лише одна пільга.  

2.6. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор школи має 

враховувати, що дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, 

мають зразкову поведінку і систематично відвідують уроки, передбачені 

навчальним планом. При неуспішності учня чи порушенні учнівської 

дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги.  

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

періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи. 

Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів.  

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

року до 15 числа поточного місяця.  

2.6.3. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 15 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.  

2.6.4. Діти, що належать до пільгових категорій звільняються від плати за 

навчання лише з одного  інструменту (відділу) за вибором. Переможці 

Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів  по  результатах  

попереднього навчального року та  рішенням педради мають право бути 

звільнені від плати за навчання (не більш 3 % від чисельності дітей на 

школу).  

3. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу і 

спрямовуються на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, 

пов’язані з виховною роботою, оплату праці, матеріального стимулювання 

працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний 

захист трудового колективу.         

4. Кошторис складається на бюджетний рік. В прибутковій частині 

кошторису визначається надходження плати за навчання протягом року, 

включаючи заборгованість учнів за минулий рік, а також обсяг асигнувань з 

міського бюджету.                               

Начальник відділу культури 

і туризму міської ради      О.Ільчук 



  

 

  

Додаток 2  

до рішення виконавчого 

комітету Гребінківської міської 

ради від 10.08. 2018 року №285 

1. Розмір щомісячної плати за навчання у Гребінківській дитячій музичній 

школі на 2018-2019 навчальні роки в таких розмірах: 

 

Назва класу Розмір плати (грн.) 

Фортепіано 85,00 

Гітари 85,00 

Сольний спів 85,00 

Хореографія 100,00 

Образотворче мистецтво 85,00 

Скрипка і віолончель 60,00 

Бандура 60,00 

Клас духових та ударних інструментів 60,00 

 

2. Зменшити оплату за навчання на 50% від розмірів, визначених пунктом 

2.2. Положення про встановлення розміру плати за навчання у Гребінківській 

дитячої музичної  школі, як особливо обдарованим дітям, які є постійними 

лауреатами Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів та 

фестивалів: 

учням  класу сольного співу:  

Мадяр Августіні; 

Тарасенко Валерії;  

Терещенко Анастасії;  

Дробжевій Анні; 

учениці класу  бандури:  

Левченко Жасмін;  

учениці класу образотворчого мистецтва:  

Сухоносовій Анні. 

 

 

Начальник відділу культури 

і туризму міської ради      О.Ільчук 

 


