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Про погодження розміру 

щомісячної батьківської 

плати за навчання у початкових  

спеціалізованих мистецьких  

навчальних закладах (школах 

естетичного виховання) 

Солом’янського району  

на 2017-2018 навчальний рік 

 

 

            Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 6, 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 

«Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», розпоряджень Київської міської державної 

адміністрації від 30.05.1997 року № 715 «Про плату за навчання у школах 

естетичного виховання системи Головного управління культури» від 

30.11.2011 року № 2235 «Про внесення доповнень у додаток 6 до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31.01.2011 року № 121 «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» 

пункту 6.4 Положення про початковий спеціалізований мистецький 

навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом 

Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 року № 523 «Про 

затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький 

навчальний заклад (школу естетичного виховання)» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.09.2001 року № 803/5994 та з метою 

дотримання правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів та 

створення умов для соціального захисту учнів шляхом встановлення єдиної 

плати за навчання у всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання): 

 

 



 1. Погодити розмір щомісячної батьківської плати за навчання                      

на 2017 - 2018 навчальний рік, визначеної дирекцією початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання ) Солом’янського району - Київської дитячої школи мистецтв № 1, 

Київської дитячої художньої школи № 1, Київської дитячої                         

музичної школи № 7 імені І. Шамо, Київської дитячої  музичної школи             

№ 14 ім. Д. Кабалевського, Київської дитячої музичної школи № 15                                   

ім. В. Щигловського, Київської дитячої музичної школи № 33                              

ім. В. Пухальського, що додається. 

 

          2. Директорам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання), зазначених у пункті 1 цього 

розпорядження,  при зарахуванні  учнів  до шкіл  звільняти на 100% від плати 

за навчання, при наявності відповідних документів, наступні категорії дітей - 

діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, 

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 

 

          3. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

 

          4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

   

Голова                                                                             М.Шкуро 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО 

           Розпорядження 

           Солом’янської районної 

   в місті Києві державної 

                                                               адміністрації 

                                                                               __________№________          

 

 

Розмір щомісячної батьківської плати за навчання на  2017-2018 навчальний 

рік, визначеної дирекцією шкіл естетичного виховання  

Солом’янського району  (на місяць) 
 

 

 

 

 

Керівник апарату            О.Король 

 

 

 

 

Фах Розмір плати, грн 

 Фортепіано, гітари   230,0  

Струнно  – смичкові інструменти  140,0  

Художнє відділення  200,0  

Духові та ударні інструменти 130,0 

Народні інструменти -  баян, акордеон, домра, 

бандура, цимбали, сопілка,  пан – флейта, 

балалайка та інші. 

130,0  

Вокал естрадний  250,0  

Хорове відділення  180,0 

Академічний та народний вокал 200,0  

Естрадне відділення 200,0  

Хореографічне відділення 230,0  

Клас циркового мистецтва 300,0 


