
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 

Про погодження батьківської плати за навчання  
в початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах управління 
культури і туризму міської ради 
 

Відповідно до пп. 2 п а) ст. 28, п.1 п а) ст. 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.1 ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення 
розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» та 
розглянувши клопотання директорів шкіл естетичного виховання міста,  
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити з 01 вересня 2019 року розмір щомісячної батьківської плати за 
навчання в Олександрійській дитячій музичній школі згідно з додатком 1. 

2. Погодити з 01 вересня 2019 року розмір щомісячної батьківської плати за 
навчання у дитячій музичній школі «Перлина» селища Олександрійське згідно з  
додатком 2  

3. Погодити з 01 вересня 2019 року розмір щомісячної батьківської плати за 
навчання в Пантаївській дитячій музичній школі, Олександрійській дитячій художній 
школі згідно з додатком 3. 

4. Звільнити від батьківської плати за навчання дітей із багатодітних сімей, дітей із 
малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також особливо обдарованих дітей - переможців міжнародних, 
всеукраїнських конкурсів та встановити відсоткове співвідношення в розмірі 30% від 
загальної кількості учнівського контингенту. 

5. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської 
ради від 02.08.2018 № 479 «Про погодження батьківської плати за навчання в початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах управління культури і туризму міської 
ради». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ________2019 року № ___ 

 
Розмір щомісячної батьківської плати за навчання 

в Олександрійській дитячій музичній школі 
 

№ 
з/п Види навчання Тариф  

(грн) 
1 2  
1. Навчання грі на фортепіано 160.00 

2. Навчання грі на гітарі 160.00 

3. Навчання грі на баяні, акордеоні 110.00 

4. Навчання грі на духових інструментах 130.00 

5. Навчання грі на струнно-смичкових інструментах 140.00 

6. Навчання по класу вокалу 180.00 

7. Навчання грі на домрі 100.00 

8. Навчання грі на ударних інструментах,ксилофон 130.00 

9. Навчання в підготовчих групах (0 кл.) 140.00 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ______ 2019 року № ____ 
 
 

Розмір щомісячної батьківської плати за навчання 
в дитячій музичній школі «Перлина» селища Олександрійське 

 
 

№  
з/п Види навчання Тариф  

(грн) 
1 2 3 
1. Навчання грі на фортепіано 160.00 

2. Навчання грі на гітарі 160.00 

3. Навчання грі на баяні, акордеоні 96.00 

4. Навчання грі на духових, струнно-смичкових, 
ударних інструментах 

96.00 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ________ 2019 року № ___ 
 
 

Розмір щомісячної батьківської плати за навчання 
в Пантаївській дитячій музичній школі та 
Олександрійській дитячій художній школі 

 
 

№ 
з/п Види навчання Тариф  

(грн) 
1 2 3 
1. Навчання грі на фортепіано 100.00 
2. Навчання грі на гітарі 90.00 
3. Навчання грі на баяні, акордеоні 80.00 
4. Навчання грі на синтезаторі 85.00 
5. Навчання по класу вокалу 90.00 
6. Навчання грі на духових та ударних інструментах 80.00 
7. Навчання у художній школі 100.00 

 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


