
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  11 жовтня  2013 року        №  351 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Положення про 

плату для батьків за навчання  

у комунальних закладах «Голованівська  

районна дитяча школа мистецтв» та  

«Побузька дитяча музична школа  

початкового спеціалізованого  

мистецького навчального закладу (школа  

естетичного виховання) системи  

Міністерства культури  України»  

 

Розглянувши поданий  районною державною адміністрацією проект 

Положення про плату для батьків за навчання у комунальних закладах 

«Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та «Побузька дитяча музична 

школа початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) системи Міністерства культури  України», відповідно 

до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» та керуючись статтями 

43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про  плату для батьків за навчання у 

комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та  

«Побузька дитяча музична школа  початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного виховання) системи міністерства 

культури  України» (додаток 1). 

 

2. Встановити розміри плати для батьків за навчання у комунальних 

закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та  «Побузька дитяча 

музична школа  початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу (школа естетичного виховання) системи міністерства культури  

України» на 2013-2014 навчальний рік (додаток 2). 



 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у 

справах сім’ї. 

 

                            

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Голованівської  

районної ради 

від 11 жовтня 2013року 

№ 351 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  плату для батьків за навчання у комунальних закладах 

«Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та 

«Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) системи 

Міністерства культури  України» 

 

1.Загальні положення 
1.1. Це положення поширюється на позашкільні навчальні заклади, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району, а саме на комунальні заклади «Голованівська районна 

дитяча школа мистецтв» та «Побузька дитяча музична школа початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 

виховання) системи Міністерства культури  України». 

 

1.2. Плата за навчання встановлюється згідно ст.26 Закону України «Про 

позашкільну освіту». 

 

2. Порядок внесення плати за навчання 

 

2.1. Плата за навчання вноситься протягом навчального року щомісячно до 10  

числа кожного місяця за поточний місяць. Учні, батьки яких не внесли плату за 

навчання до вищезазначеної дати, до занять не допускаються, а при 

систематичному порушенні строку (більше 2 місяців) підлягають виключенню 

зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись 

дирекцією школи в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 

2.2. Плата за навчання вноситься у касу бухгалтерії відділу культури, туризму 

та культурної спадщини Голованівської райдержадміністрації або в банк і  

зараховується на поточний рахунок навчального закладу. 

 

2.3. Розмір плати за навчання для комунальних спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів щорічно переглядається і затверджується сесією районної 

ради. 

 

3. Пільги про оплаті за навчання 

3.1. Пільги по оплаті за навчання надаються  при наявності відповідних 

документів, що надають право на пільгу, поданих з 01 вересня до 15 вересня 

поточного навчального року. 

 



3.2. Звільняються від сплати за навчання на 100 %:  

- діти із багатодітних сімей; 

-  діти-інваліди;  

- діти-сироти, напівсироти;           

- діти позбавленні батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти батьків-інвалідів. 

- діти зі статусом Чорнобильців. 

 

3.3. Зменшується оплата за навчання на 50% від розмірів: 

- дітям сімей, з яких навчається двоє дітей: за одну дитину – 100% (за менше 

оплачуваний інструмент), за другу – 50% (за більш оплачуваний інструмент); 

- учням школи, які одночасно навчаються грі на двох інструментах або відділах, 

плата за навчання встановлюється у розмірі 100% від плати за навчання, за 

другий інструмент - 50% від плати за навчання. 

 

3.4. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наданні 

підтверджуючих документів лікувального закладу та заяви батьків, плата за 

начання за перший місяць хвороби сплачується в розмірі 100 %, за наступні – 

50%. 

 

3.5. Передбачені цим положенням вищевказані пільги можуть надаватися лише 

по одному із зазначених видів пільг за бажанням батьків. 

 

3.6.  Пільги надаються на підставі поданих батьками документів, що свідчать 

про можливість встановлення пільг по оплаті з 01 вересня до 15 вересня 

поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання пільги 

пізніше зазначеного терміну, то пільга надається з того місяця, з якого батьки 

учня подали письмову заяву та необхідні документи.  

 

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

періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи до 15 

вересня поточного навчального року. 

 

3.8. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор закладу 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. 

 

3.9. Особливо обдаровані діти за рішенням Голованівської районної ради мають 

право на безкоштовне навчання. 

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання 

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання  

покладається на бухгалтерію відділу культури, туризму та культурної 

спадщини Голованівської районної державної адміністрації. 



4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень 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. 
 

4.3.Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження сесією 

районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

        до рішення сесії 

        Голованівської районної ради 

        від 11 жовтня 2013  

№ 351 

 

Щомісячний розмір батьківської плати за навчання у комунальному 

закладі «Голованівська районна дитяча школа мистецтв»  

на 2013/2014 навчальний рік 

 
Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 40 грн. 

Народний відділ (баян, акордеон, скрипка) 40 грн. 

Відділ духових інструментів 40 грн. 

Відділ образотворчого мистецтва  50 грн. 

Хореографічний відділ 50 грн. 

Фортепіанний відділ  56 грн. 

Сольний спів 56 грн. 

 

 

Щомісячний розмір батьківської плати за навчання у комунальному 

закладі «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) системи 

Міністерства культури  України» 

на 2013/2014 навчальний рік 

 
Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 46 грн. 

Народний відділ (баян, акордеон) 46 грн. 

Відділ духових інструментів 46 грн. 

Фортепіанний відділ 56 грн. 

Вокального-хоровий відділ 56 грн. 

 

 
 


