
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про погодження батьківської плати за навчання  
в школі мистецтв НВО «Олександрійська гімназія  
ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 
 
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    
ст. 26 п.2 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 адміністрації НВО 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв»              
(вих. № 01-48/231 від 17.08.2021 року), 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити з 01.09.2021 року розмір щомісячної батьківської плати за навчання в 
школі мистецтв НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 
мистецтв» згідно з додатком. 

 
2. Звільнити від батьківської плати за навчання дітей з багатодітних сімей, дітей із 

малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, переможців всеукраїнських конкурсів та особливо 
обдарованих дітей. 

 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 06 вересня 

2018 року № 554 «Про погодження розміру батьківської плати за навчання в школі мистецтв 
НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв». 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                        Сергій  КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                             Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ серпня 2021 року № ___ 

 
 
 
 
 

Розмір щомісячної батьківської плати за навчання 
в школі мистецтв НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 
 

Відділення Навчання за напрямком Тариф 
(грн. на місяць) 

Музичне відділення Сольний спів - естрадний 
Музичний інструмент: 
- фортепіано  
- скрипка 

120 грн. 
 

140 грн. 
120 грн. 

Образотворче відділення  110 грн. 
Хореографічне відділення  110 грн. 
 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


