
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

( сорок четверта сесія) 
РІШЕННЯ 

від 24  червня 2020 року                       с. Нижній Вербіж 

№1694-XLIV/2020 

 

Про затвердження контингенту та 

погодження помісячного розміру 

батьківської плати на 2020-2021 

навчальний рік у Нижньовербізькій 

дитячій школі мистецтв 

 

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 р. № 374 «Про плату за навчання 
у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення розміру 
плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», та 
керуючись ст. 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 року № 686 
«Про затвердження Положення про мистецьку школу», сільська рада 
об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити контингент учнів на 2020-2021 навчальний рік 
загальною кількістю 85 учнів. 

2. Зарахування на контингент надавати дітям, місце проживання 
яких зареєстроване на території громади або батьки яких (один з батьків) 
працевлаштовані в установах, які зареєстровані на території громади. 

3. Дозволити директору школи проводити додатковий набір учнів 
понад встановлений контингент на засадах самоокупності 
(госпрозрахунок). 

4. Погодити помісячний розмір батьківської плати на 2020-2021 

навчальний рік: 
4.1. 260 грн. – музичні інструменти, сольний спів, образотворче 
мистецтво; 

4.2.  260-400 грн. – госпрозрахункової групи художнього відділу; 
4.3.  260-800 грн. – індивідуальні заняття дітей музичного відділу, 
що навчаються на госпрозрахунку. 



2 

 

5. Враховуючи фінансове забезпечення початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу на 2020–2021 

навчальний рік встановити наступні пільги щодо оплати за навчання дітей: 
5.1. Звільнити від плати за навчання на 100%: 

5.1.1. дітей-сиріт; 
5.1.2. дітей-інвалідів; 
5.1.3. дітей позбавлених батьківського піклування; 
5.1.4. обдарованих дітей (переможців Всеукраїнських, обласних 

конкурсів виконавської майстерності та художніх виставок); 
5.1.5. дітей, що зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи; 
5.1.6. дітей, батьки яких є учасниками АТО. 
6. Пільги щодо оплати за навчання дітей не поширюються на 

дітей, що навчаються на госпрозрахунку.  

7. При умові надходження субвенцій з інших місцевих бюджетів 
для компенсації різниці у вартості навчання учнів, які навчаються на 
засадах самоокупності, встановити помісячний розмір батьківської плати 
на 2020-2021 навчальний рік, які визначені у пункті 4.1. Компенсацію 
різниці у вартості навчання учнів до рівня встановленої вартості 
самоокупності (госпрозрахунку), здійснювати за рахунок відповідної 
субвенції з місцевого бюджету. 

8. Рішення набирає чинності з моменту його опублікування. 
9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо 

виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – 

відділ освіти молоді та спорту, культури, туризму сільської ради. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Г. Кузьменчук).  
 

 

Сільський голова ОТГ       Ярослав М’якущак 


