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13 серпня 2019 року м. Прилуки №  290

Про погодження розміру батьківської плати та 
додаткових пільг по оплаті за навчання дітей 
у комунальних закладах спеціалізованої 
мистецької освіти міста Прилуки

Відповідно до підпункту 2 пункту „а” статті 32 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 26 Закону України „Про
позашкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 року
№ 374 „Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”,
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 „Про
встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного
виховання дітей”, розглянувши службову записку начальника відділу культури і
туризму міської ради МОВЧАН К.В. від 2 липня 2019 року № 139, з метою
визначення плати за навчання виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити розмір плати за навчання дітей у Комунальному закладі
спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа
ім. Л.М.Ревуцького на 2019-2020 навчальний рік по відділеннях та класах
музичних інструментів (додається).

2. Погодити розмір плати за навчання дітей у Комунальному закладі
спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв на 2019-
2020 навчальний рік по відділеннях та класах музичних інструментів (додається).

3. Звільнити від плати за навчання:
3.1. На 50 %:
- дітей батьків - осіб з інвалідністю ІІ групи;
- дітей учасників бойових дій;
- дітей громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

3.2. На 100 %:
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- дітей батьків військовослужбовців та співробітників Національної
поліції України, журналістів, які загинули або стали особами з інвалідністю І та ІІ
груп внаслідок професійної діяльності;

- дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час участі в бойових діях на території інших держав та
операції об’єднаних сил, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, або стали особами з інвалідністю І чи ІІ групи;

- дітей з багатодітних сімей, у батьків яких розмір коштів, що
припадають на 1 члена сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати (згідно довідок про доходи батьків);

- дітей з малозабезпечених сімей (згідно з довідками управління праці
та соціального захисту населення міської ради);

- дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей батьків - осіб з інвалідністю І групи.

4. При оплаті за навчання у закладі спеціалізованої мистецької освіти
використовується лише одна з пільг за бажанням батьків.

5. Установити, що учні, які користуються пільгами та навчаються
одночасно на двох відділеннях, користуються пільгою тільки на одному
відділенні.

6. В усіх випадках при наданні пільг учням, директори Комунального
закладу спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа
ім. Л.М.Ревуцького КОМПАНЕЦЬ О.М. та Комунального закладу спеціалізованої
мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв ЯРОШЕНКО Н.М. мають
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.

7. Рішення виконавчого комітету міської ради від 17 липня 2018 року
№ 243 „Про погодження розміру батьківської плати та додаткових пільг по оплаті
за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах
міста Прилуки” вважати таким, що втратило чинність.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради ШКУРЕНКО Т.М.

Міський голова О.М.ПОПЕНКО



Розмір батьківської плати за навчання дітей 

у Комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти

Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького 

на 2019-2020 навчальний рік  

№ 

з/п

Відділення та класи музичних інструментів Розмір плати за навчання

дітей

за один місяць (гривні)

1 2 3

1. Фортепіано, сольний спів, гітара 140,00 грн. (сто сорок грн.)

2. Клас баяна, акордеона 120,00 грн. 

(сто двадцять грн.)

 3. Духові  інструменти,  віолончель,  скрипка,

домра, бандура, балалайка

120,00 грн. 

(сто двадцять грн.)

Директор

Комунального закладу спеціалізованої 

мистецької освіти Прилуцька дитяча

музична школа ім. Л. Ревуцького      О.М. КОМПАНЕЦЬ

Головний бухгалтер                                                              В.В. АНДРЕЄВА

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

13 серпня 2019 року № 290

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради

___________ Т.М. Малоголова



Розмір плати за навчання дітей 

у Комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти

 Прилуцька школа мистецтв

 на 2019-2020 навчальний рік по відділеннях 

та класах музичних інструментів

№ 

п/п

Відділення та класи музичних інструментів Розмір плати за навчання

дітей

за один місяць (гривні)

1 2 3

1. Клас фортепіано, вокально-хорове 

відділення

140,00 (сто сорок грн.)

2. Клас струнних, духових та народних 

інструментів

120,00  

(сто двадцять грн.)

3. Хореографічне, художнє відділення 150,00 

(сто п’ятдесят грн.) 

Директор

Комунального закладу 

спеціалізованої мистецької освіти

Прилуцька школа мистецтв               Н.М. ЯРОШЕНКО

Головний бухгалтер                                                              Г.М. КОТЕЛЕНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

13 серпня 2019 року № 290

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради

___________ Т.М. Малоголова


