
  

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VII скликання 

Тридцять п’ятої сесії 

 

31.08.2017                                          Летичів                                      № 18                                                                            

 

 

Про затвердження  Положення   про порядок оплати та 

надання пільг по оплаті за навчання в «Летичівській 

дитячій музичній школі» Летичівської селищної ради   
 

 

 

      Розглянувши звернення начальника відділу  культури, національностей та 

релігій Летичівської селищної ради, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», Закону України «Про позашкільну освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах 

естетичного виховання»,  селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1.  Затвердити Положення  про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в «Летичівській дитячій музичній школі»Летичівської селищної 

ради на 2017-2018 навчальний рік (додаток 1).  

 

2. Виконання даного рішення покласти на директора Летичівської дитячої 

музичної  школи»Летичівської селищної ради. 

 

3.  Контроль  за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

(голова комісії Варченко М.Л.)  

 

                                            

 

Селищний голова                                                                 І.І.Тисячний 



Додаток 1   
                                                                                              Рішення  35  сесії Летичівської  

                   селищної ради VІ скликання 

                   від 31.08.2017 року № 18 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в    

« Летичівській  дитячій музичній  школі» Летичівської селищної ради 

на 2017-2018 навчальний рік 
  

1.Загальні положення  

1.1. Це положення поширюється на позашкільний навчальний заклад, 

що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури, національностей та 

релігій Летичівської селищної ради, а саме на позашкільний навчальний 

заклад «Летичівська дитяча музична школа» Летичівської селищної ради. 

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

«Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.1997року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей». 

1.3. По «Летичівській дитячій музичній школі» Летичівської селищної 

ради на бюджетний рік складається кошторис, в якому визначаються 

надходження батьківської плати за навчання. 

1.4. Заяви на навчання у першому класі в «Летичівській дитячій 

музичній школі» приймаються до 15 вересня, заяви на навчання на 

підготовчому відділенні та заяви на прийом за переведенням приймаються 

протягом навчального року. У заяві батьки надають згоду на виконання 

пункту 2.4 цього Положення. 

2. Розмір та порядок внесення плати за навчання  

2.1 Плата за навчання в «Летичівській дитячій музичній школі» Летичівської 

селищної ради за місяць встановлена у таких розмірах: 

Найменування інструменту 

 

Розмір плати   

(грн./міс.) 

Струнно-смичкові інструменти 

 

70,00 грн.; 

Духові інструменти 

 

70,00 грн.; 

Народні інструменти (баян, акордеон, домра) 70,00 грн.; 

Гітара 

 

90,00 грн.; 

Сольний спів 

 

90,00 грн.; 

Хореографія 

 

90,00 грн.; 

Фортепіано 

 

90,00грн.; 

Образотворче мистецтво 90,00грн.; 



 

2.2. 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. 

2.3. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на спеціальний 

рахунок  закладу, який відноситься до власних надходжень дитячої музичної 

школи. 

2.4. Розмір плати за навчання учнів підготовчого відділення та з 

низьким рівнем освоєння навчальних програм відповідатиме розміру 

видатків на оплату праці з нарахуваннями викладача за вибраною 

спеціальністю. 

2.5. Відмінники індивідуальних форм навчання  «Летичівської дитячої 

музичної школи» звільняються від батьківсько плати за навчання. 

 

3. Пільги про оплаті за навчання  

  

3.1. Пільги по оплаті за навчання надаються  при наявності відповідних 

документів, що надають право на пільгу, поданих до 25 числа поточного 

місяця. 

3.2. Звільняються від сплати за навчання на 100 відсотків:  

- діти із багатодітних сімей; 

- діти-інваліди;  

- діти-сироти;           

- діти позбавленні батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти учасників бойових дій. 

3.3. Звільняються від сплати за навчання на 50 відсотків: 

- діти зі статусом Чорнобильців ; 

- діти матерів-одиначок ; 

3.4. Передбачені цим положенням вищевказані пільги можуть 

надаватися лише по одному із зазначених видів пільг за бажанням батьків. 

      3.5.  Пільги надавати на підставі поданих батьками  документів, що 

свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті з 01 числа того місяця 

до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні 

документи.                                                                                              

    3.6. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності 

документів лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби 

оплачувати 100%, за наступні - 50%. 

 



 

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання  

  

4.1. Облік видатків та надходжень покладається на централізовану 

бухгалтерію відділу культури, національностей та релігій Летичівської 

селищної ради. 

4.2. Плата за навчання нараховується централізованою бухгалтерією 

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради. 

4.3. Плата за навчання зараховується до власних надходжень 

Летичівської дитячої музичної школи. 

4.4. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від плати за 

навчання: заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці - 90%; 

придбання музичних інструментів, ремонт приміщень, матеріально-технічне 

забезпечення, інші послуги - 10%. 

 

5.Дане Положення набирає чинності з 01.09.2017 року. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        І.Тисячний 

  

         


