
 

 

Україна 
 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від  28 серпня  2015 р.      №  272 

 

м. Знам’янка 

 

Про погодження змін  до розміру  

щомісячної батьківської  плати   

за навчання  в дитячій музичній 

школі ім. М.В.Лисенка 

 

Керуючись ст. 14. Закону України «Про освіту», ст.ст. 9, 15, 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту», ст.32 п.п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 433 «Про затвердження переліку типів 

позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад»,   від 

25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей» та Статутом дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка, враховуючи пропозиції 

адміністрації музичної школи ім. М.В.Лисенка,  виконавчий комітет  міської ради  

 

 В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити зміни до розміру щомісячної батьківської плати за навчання в дитячій  музичній 

школі ім. М.В.Лисенка та встановити  з 01 вересня  2015 року батьківську плату,  у залежності 

від обраного фаху навчання,  в таких розмірах : 

 для учнів  фортепіанного  відділу – 90  гривень; 

 для учнів  народного відділу  (клас гітари) –90 гривень; 

 для учнів музично-теоретичного відділу (клас сольного співу) – 80 гривень; 

 для учнів струнно-смичкового відділу – 80 гривень; 

 для учнів народного відділу (класи домри, баяну, акордеону, духових та ударних 

інструментів) – 80 гривень; 

 для учнів в класі хореографії (народно-сценічний танець) - 40 грн. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 24 липня 2014 року  № 264 

«Про погодження змін до розміру щомісячної батьківської плати за навчання в дитячій  

музичній школі ім. М.В.Лисенка». 

3. Визначити, що плата за навчання  вноситься протягом навчального року, тобто 9 місяців, до 

10 числа поточного місяця, до банківських установ міста.  

4. Встановити кількість  вихованців з числа пільгових категорій на рівні не більше 10 % від 

загальної кількості учнів (планового контингенту) на 2015/2016 навчальний рік. 

5. Рекомендувати директору дитячої  музичної школи ім. М.В.Лисенка  С.Івасенку тримати на 

постійному контролі своєчасність внесення батьківської  плати  за навчання та,  у разі 

виявлення заборгованості,  допущеної без поважних причин, або систематичному порушенні 

строку оплати, приймати міри відповідно до Статуту закладу.  

6. Організацію  роботи  виконання даного рішення покласти на  начальника відділу культури і  

туризму  Знам’янського міськвиконкому С.Бабаєву 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами Знам’янського 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

 

                  

        Міський голова                                                       І. Крижановський   


