
 
УКРАЇНА 

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХІV сесія  VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я    № ____ - 24/22 

23 червня   2022 року                                                                         с.Топорівці 
 

Про встановлення розміру батьківської 
плати за навчання у  КЗ «Школа мистецтв» 

Топорівської сільської ради. 
 

 Відповідно до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про місцеве 
самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України 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” та Положення про початковий 
спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), 
затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 
№523 

1. Затвердити контингент учнів КЗ Дитяча музична школа  у кількості   136 учнів. 

2. Встановити щомісячний розмір батьківської плати  з 1 січня 2020 року 

200 грн. – баян, акордеон, гітара, фортепіано, клавішні інструменти, клас 
сольного співу; 
190 грн. – відділ образотворчого мистецтва; 
190 грн. – струнно-смичкові, струнно-щипкові інструменти; 
180 грн. – сопілка, духові інструменти. 
 

 3. Директору музичної школи, при зарахуванні учнів  до школи звільнити від 
плати за навчання: 
   на 100%: 
   - дітей з багатодітних сімей; 
   - дітей з малозабезпечених сімей; 
   - дітей інвалідів; 
   -  дітей- сиріт і   дітей позбавлених батьківського піклування; 
   -  дітей, що зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи; 
   - дітей, чиї батьки є учасниками АТО; 
   - дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов’язків. 



4. При наявності двох і більше учнів з однієї сім’ї, які навчаються в школі, плата 
становить – 100% за одного учня, 50% - за інших, незалежно від того, навчаються 
вони в одній чи різних школах. 
5. Учні, які навчаються на двох або більше інструментах, за перший інструмент 
плата становить – 100%, за інший – 50%. 

6. Дозволити директору музичної школи проводити додатковий набір учнів 
понад встановлений контингент на засадах самоокупності. 
7. Пільги щодо оплати за навчання дітей не поширюються на госпрозрахункові 
групи. 
 

          

                  Сільський  голова                                         Юрій  ПАСІЧНИК 


