
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХІІІсесії восьомого скликання

від 26.09.2018 року № 4

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення розміру плати за навчання у Калинівській дитячій

музичній школі (школі естетичного виховання)

1. Це Положення відповідно до 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»  затверджує  розміри плати за навчання у 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах  (Калинівська 
дитяча музична школа) по таким відділам:

1) Фортепіано – 170 грн.;
2) народні інструменти (баян, акордеон) – 170 грн.;

3) гітара – 170 грн.;
4) Сольний спів (вокал) – 170грн.;

5) Бандура – 170грн.;
6) Духові інструменти – 170грн.;

7) Хореографія – 150 грн.;
8) Домра-балалайка – 170грн.

2.  Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків,  діти яких
навчаються в школі,   встановлюються пільги таким категоріям дітей:

2.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %: 

- діти із багатодітних сімей; 
- діти із малозабезпечених сімей; 
- діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

 2.2. Звільнення від плати за навчання пільгових категорій дітей відбувається
лише з одного відділу за вибором.

2.3. Перелік  документів  для  застосування  пільг,  термін  їх  подання  та
періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи.
Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів.

2.4. В разі захворювання учня, плата за навчання за перший місяць хвороби
вноситься  повністю,  в  наступні  місяці  –  в  розмірі  50%,  при  наявності
відповідної медичної довідки та заяви батьків. 



2.5.1. Учні школи, які навчаються одночасно на двох відділах вносять плату
за навчання  в повному розмірі. 

2.5.2.Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального 
року до 15 числа поточного місяця. 

2.5.3.Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 15 числа до занять не 
допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше трьох 
місяців) можуть бути виключені зі школи. Стягнення заборгованості по платі
за навчання може вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому 
чинним законодавством. 

2.5.4. Плата за навчання вноситься протягом навчального року у кассу будь-
якої  установи банку і зараховується на поточний рахунок школи.

2.5.5.  В  усіх  випадках  при  наданні  пільг  учням,  директор  школи  має
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.

3. Зазначені кошти, отримані від  плати за навчання, знаходяться у 
розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на виконання 
навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, 
заробітну плату, матеріальне стимулювання працівників, оплату добових під
час службових відряджень на учбові семінари, курси підвищення 
кваліфікації, заходи, конкурси,в яких беруть участь учні школи, на оплату 
послуг зв’язку, комунальних та інших послуг, зміцнення матеріально-
технічної бази. 

Селищний голова                                                                      О.М. Шаповалов


