
    
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

12 лютого 2021 року             № 1-4-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

Про затвердження Порядку встановлення розміру плати та надання пільг щодо 

плати за навчання у комунальному закладі позашкільної освіти сфери 

культури «Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської 

області та встановлення розміру щомісячної плати за навчання на період до 

закінчення 2020/2021 навчального року 

 

 Відповідно до ст. 28, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», 

постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей», Положення про мистецьку школу, 

затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 1004/32456, 

та з урахуванням пропозиції відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області за поданням директора 

комунального закладу позашкільної освіти сфери культури «Борщагівська мистецька 

школа» Бучанського району Київської області щодо встановлення розміру плати за 

навчання дітей у комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури 

«Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської області, сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок встановлення розміру плати та надання пільг щодо плати 

за навчання у комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури 

«Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської області (додаток 1). 

2. Затвердити запропонований директором комунального закладу позашкільної 

освіти сфери культури «Борщагівська мистецька школа» Бучанського району 

Київської області розмір щомісячної плати за навчання  у закладі на період до 

закінчення 2020/2021 навчального року та ввести в дію з моменту набрання чинності 

цим рішенням (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Сільський голова                                                                               Олесь КУДРИК 
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ПІДГОТУВАЛА: 

 

Начальник відділу освіти, культури,  

молоді та спорту  

 

Л. Лахтадир 

 

    

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу 

 

І. Станіславська 
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Додаток № 1 

до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від «12» лютого 2021 року №1-4-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 3сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району  

Київської області 

від «12» лютого 2021 року №1-4-VIII 

 

 

ПОРЯДОК  

встановлення розміру плати та надання пільг щодо плати за навчання  

у комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури 

«Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської області 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України « Про місцеве 

самоврядування», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру»,  

постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства 

культури України від 09.08.2018 № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03 вересня 2018 р. за № 1004/32456.  

1.2. Цей Порядок поширюється на комунальний заклад позашкільної освіти 

сфери культури «Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської 

області, що діє на підставі Статуту комунального закладу позашкільної освіти сфери 

культури «Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської області 

(далі - Борщагівська мистецька школа), затвердженого рішенням 3 сесії Борщагівської  

сільської ради Бучанського району Київської області VIII скликання від 24 грудня 

2020 року № 17/1-3-VIII. 

1.3. Даний Порядок регламентує порядок плати та надання пільг щодо плати за 

навчання у Борщагівській мистецькій школі за такими відділеннями: 

фортепіано, синтезатор; 

скрипка та віолончель; 

баян, акордеон; 

домра, бандура; 

гітара; 

духові інструменти; 

хореографія; 

образотворче мистецтво; 

вокал академічний та народний; 

вокал естрадний; 

композиція; 

театральне мистецтво. 

1.4.  Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 
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260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей». 

1.5. Розмір плати за навчання у Борщагівській мистецькій школі переглядається і 

затверджується щорічно рішенням засновника – Борщагівською  сільською радою 

Бучанського району Київської області до початку навчального року за поданням 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської  сільської ради Бучанського 

району Київської області  відповідно до встановленого директором Борщагівської 

мистецької школи щомісячного розміру батьківської плати за навчання.  

Встановлення директором розміру плати за навчання здійснюється на засадах 

диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною групою 

музичних інструментів та за кожним напрямком навчання окремо, з урахуванням 

специфіки закладу. 

1.6. За поданням керівника Борщагівської мистецької школи відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської  сільської ради Бучанського району 

Київської області  порушує клопотання щодо винесення на розгляд Борщагівської  

сільської ради Бучанського району Київської області  встановлення додаткових пільг 

з плати за навчання з урахуванням можливостей бюджету громади у розмірі 100% та 

50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік. 

1.7. Плата за навчання встановлюється один раз на рік з 1 вересня. 

1.8. Директор Борщагівської мистецької школи доводить встановлений розмір 

плати за навчання до відома батьків. 

 

2. Порядок внесення плати за навчання  

2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року 

щомісячно до 10 числа поточного місяця. Учні, батьки яких своєчасно не внесли 

плату за навчання, до занять не допускаються.  

При заборгованості плати за навчання за два місяці (один минулий та один 

поточний), учні можуть бути відраховані з контингенту учнів Борщагівської 

мистецької школи. 

2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий 

рахунок Борщагівської мистецької школи. 

 

3. Пільги з плати за навчання  

3.1. Встановити пільги з плати за навчання таким категоріям дітей: 

3.1.1. Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» 

звільнити від плати за навчання на 100%: 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей, які знаходяться під опікою; 

дітей з інвалідністю. 

3.1.2. Додатково звільнити від плати за навчання у розмірі 100% дітей, батьки 

яких загинули під час проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних 

сил (далі АТО/ООС). 

3.1.3. Зменшити плату за навчання на 50% дітям, батьки яких брали участь або 

є учасниками АТО /ООС.  

3.2. Передбачені цим Порядком вищевказані пільги можуть надаватися лише по 

одному із зазначених видів пільг за вибором батьків. 

3.3. При навчанні за двома і більше спеціальностями пільги з плати за навчання 

надаються за однією спеціальністю за вибором батьків. 
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3.4. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності 

документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби 

оплачується 100%, за наступні – 50% плати за навчання, встановленої на поточний 

навчальний рік. 

3.5. Пільги надаються на підставі поданих батьками, законними представниками 

дитини документів на ім’я керівника закладу до 15 вересня поточного навчального 

року (додаток до Порядку). 

У разі виникнення підстави для надання пільги пізніше зазначеного терміну, 

пільга надається з того місяця, з якого батьки учня подали письмову заяву та 

необхідні документи. 

3.6. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа 

поточного місяця, плата за відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

3.7. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома батьків керівництвом закладу. 

3.8. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності 

документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби 

оплачується 100%, за наступні – 50%. 

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання 

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль 

покладається на директора Борщагівської мистецької школи. 

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень закладу і 

спрямовується на оплату праці, виконання освітньої програми, матеріальне 

стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.  

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Даний Порядок набирає чинності з моменту його затвердження рішенням 

Борщагівської  сільської ради Бучанського району Київської області. 

5.2. Зміни та доповнення до Порядку можуть вноситися відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 
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Додаток 

до Порядку плати та надання пільг 

щодо плати за навчання 

у Борщагівській мистецькій школі  

 

П Е Р Е Л І К  

документів, необхідних для отримання пільги 

з плати за навчання у Борщагівській мистецькій школі 

 

Для безкоштовного навчання згідно із Законом України «Про позашкільну 

освіту»: 

1. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування: 

свідоцтво про народження (копія); 

рішення про призначення опіки чи піклування (копія); 

заява законного представника дитини (опікуна/піклувальника). 

2. Для дітей з малозабезпечених сімей: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідка органу соціального захисту про призначення допомоги 

малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія); 

заява батька чи матері або законного представника дитини. 

3. Для дітей з багатодітних сімей: 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї (копія усіх сторінок); 

заява батька чи матері або законного представника дитини. 

4. Для дітей з інвалідністю: 

свідоцтво про народження (копія); 

довідка про інвалідність (копія); 

заява батька чи матері або особи, яка їх замінює; 

медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом. 

 

Для отримання додаткових пільг щодо плати за навчання у розмірі 100% для 

дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні АТО/ООС: 

свідоцтво про народження (копія); 

документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері 

(копія); 

заява батька чи матері або законного представника дитини. 

 

Для отримання додаткових пільг щодо плати за навчання у розмірі 50% для 

дітей, батьки яких брали участь або є учасниками АТО/ООС: 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення учасника АТО/ООС або посвідчення учасника бойових дій 

АТО/ООС  батька чи матері (копія); 

заява батька чи матері або законного представника дитини. 
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Додаток № 2 
до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від «12» лютого 2021 року №1-4-VIII 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 4 сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району  

Київської області 

від «12» лютого 2021 року №1-4-VIII 

 

Розміри щомісячної плати за навчання  

у комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури 

«Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської області 

на період до закінчення 2020/2021 навчального року 

 

Щомісячна плата за навчання дітей на відділеннях Борщагівської мистецької 

школи на період до закінчення 2020/2021 навчального року:  

фортепіано, синтезатор – 300 грн.; 

скрипка та віолончель – 250 грн.; 

баян, акордеон – 250 грн.; 

домра, бандура – 250 грн.; 

гітара – 300 грн.; 

духові інструменти – 260 грн.; 

хореографія (народна) – 250 грн.; 

образотворче мистецтво – 250 грн.; 

вокал академічний та народний – 250 грн.; 

вокал естрадний – 250 грн.; 

композиція – 150 грн.; 

театральне мистецтво – 200 грн. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 


