
 

       

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 вересня  2015 року         № 545 

смт. Голованівськ 
 

Про встановлення щомісячного розміру  

батьківської плати 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 2015/2016 навчальний рік 

 

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

статті 60 Закону України «Про освіту», керуючись статтями 43, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2.3 «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», 

затвердженого рішенням сесії Голованівської районної ради від 11 жовтня 

2013 року № 351, з метою дотримання правових засад діяльності 

позашкільних навчальних закладів та створення умов для соціального 

захисту учнів шляхом встановлення єдиної плати за навчання у школах 

естетичного виховання Голованівського району, 

  
районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити щомісячний розмір батьківської плати 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 2015/2016 навчальний рік з 01 вересня 2015 року 

(додається). 

 

2. Рішення Голованівської районної ради від 19 вересня 2014 року №447 

«Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати 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 2014/2015 навчальний рік» вважати таким, що 

втратило чинність.  

 

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 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

         рішення Голованівської 

         районної ради 

         25 вересня 2015 № 545 

 

 

Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в комунальному 

закладі «Голованівська районна дитяча школа мистецтв»  

на 2015/2016 навчальний рік 

 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 60 грн. 

Відділ народних інструментів (баян, 

акордеон, духові та ударні 

інструменти) 

60 грн. 

Музичний відділ (фортепіано, 

сольний спів)  

70 грн. 

Клас скрипки 60 грн. 

Естетичний відділ (клас 

образотворчого мистецтва і клас 

хореографії) 

70 грн. 

 

 

Щомісячний розмір плати для батьків за навчання в комунальному 

закладі «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) 

системи Міністерства культури України» 

на 2015/2016 навчальний рік 

 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 60 грн. 

Народні інструменти (баян, акордеон) 60 грн. 

Духові інструменти 60 грн. 

Фортепіанний відділ 70 грн. 

Вокального-хоровий відділ 70 грн. 

 

_____________________________ 

 
 


