
          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят п’ятої сесії 

 
30.08.2018 р.                                       Летичів                                             №  16 

 

Про внесення змін до Положення про порядок 

оплати та надання пільг по оплаті за навчання в « 

Летичівській дитячій музичній школі» Летичівської 

селищної ради та  внесення змін в штатний розпис 

 

 

   Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,за рекомендацією постійної  комісії з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни  до Положення про порядок оплати та надання пільг по 

оплаті за навчання в « Летичівській дитячій музичній школі» Летичівської 

селищної ради /Додаток №1/; 

 

2. Ввести в штатний розпис Летичівської дитячої музичної школи 

Летичівської селищної ради посаду заступника директора з навчально-

виховної роботи (0,5 ставки) у межах штатних нормативів шкіл естетичного 

виховання, затверджених наказом Міністерства культури України від 11.08. 

2015р. №587 з річним фондом оплати праці 39528,00 грн. з 01.09.2018 року. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту( голова комісії Варченко М.Л.) 

 

 

 

Селищний голова                                              І. Тисячний 

 

 

 



Додаток: 

до рішення 55 сесії 

Летичівської селищної ради  

№ 18 від 30.08.2018 р. 

 

 

 

1. Доповнити п. 1.4. словами (окрім класів хореографії та образотворчого 

мистецтва). Заяви на навчання у першому класі в «Летичівській дитячій 

музичній школі» приймаються до 15 вересня (окрім класів хореографії та 

образотворчого мистецтва) , 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. Вилучити з Положення п. 2.5. Відмінники індивідуальних форм навчання 

«Летичівської дитячої музичної школи» звільняються від батьківської плати 

за навчання. 

3. Доповнити Положення розділом  5. Пільги для зарахування на навчання 

дітей з особливими потребами. 

5.1. Згідно ст.19, 20 Закону України « Про освіту» з метою створення 

умов для забезпечення прав і можливостей дітей з особливими освітніми 

потребами, орган місцевого самоврядування створює додаткові місця та 

фінансово забезпечує умови та можливість навчання дітей з особливими 

потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей. 

4.  Замінити п.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% на п.4.4. Планування витрат за 

рахунок доходів,одержаних від плати за навчання: заробітна плата та 

нарахування на фонд оплати праці - 50%; придбання музичних інструментів, 

ремонт приміщень, матеріально-технічне забезпечення, інші послуги - 50%. 

 


