
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

18 серпня 2022 року                                                                           № ___-10-VIIІ                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про встановлення розміру щомісячної 

плати за навчання дітей  

у комунальному закладі позашкільної 

освіти сфери культури «Борщагівська 

мистецька школа» Борщагівської 

сільської ради Бучанського району 

Київської області на 2022/2023 

навчальний рік 

 

 

 

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

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

«Про культуру», постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня  

1997 року  № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей», від 06 липня 1992 року № 374  

«Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», 

Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства 

культури України від 09 серпня 2018 року № 686, зареєстрованим  

у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 року за № 1004/32456, 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 (із змінами), 

затвердженого рішенням сесії Борщагівської сільської ради від 12 лютого 2021 

року  № 1-4-VIII, та з урахуванням пропозиції управління 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. Встановити розмір щомісячної плати за навчання дітей у комунальному 

закладі позашкільної освіти сфери культури «Борщагівська мистецька школа» 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2022/2023 

навчальний рік згідно з додатком та ввести в дію з 01 вересня  

2022 року. 

 

2. Батьківську плату за навчання дітей на 2022/2023 навчальний рік                             

у комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури «Борщагівська 

мистецька школа» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області розподілити у відношенні: 70% на оплату праці педагогічним 

працівникам та 30% на оновлення і розвиток матеріально-технічної бази закладу. 

Розрахунок батьківської плати за навчання зроблено у середньому за  

9 місяців навчального року і включає оплату за час канікул, карантину, онлайн 

навчання тощо. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

з соціально-гуманітарних питань. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

Додаток  

до рішення 10 сесії Борщагівської 

сільської ради VІІІ скликання 

від 18.08.2022  №___-10-VIIІ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 10 сесії VIII скликання  

Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області  

від 18.08. 2022 року №__-10-VIIІ  

 

 

Розмір щомісячної плати за навчання дітей  

у комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури 

 «Борщагівська мистецька школа» Бучанського району Київської області  

на 2022/2023 навчальний рік 

 

Щомісячна плата за навчання дітей на відділеннях комунального закладу 

позашкільної освіти сфери культури «Борщагівська мистецька школа» на 

2022/2023 навчальний рік: 

АРФА – 350 грн.  

БАЯН, АКОРДЕОН – 350 грн. 

ВОКАЛ АКАДЕМІЧНИЙ ТА НАРОДНИЙ – 350 грн. 

ВОКАЛ ЕСТРАДНИЙ – 400 грн. 

ГІТАРА – 400 грн. 

ДОМРА, БАНДУРА – 350 грн. 



 

 

ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ – 350 грн. 

КОМПОЗИЦІЯ – 250 грн. 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО – 350 грн. 

СКРИПКА ТА ВІОЛОНЧЕЛЬ – 350 грн. 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО – 300 грн.  

УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ – 350 грн. 

ФОРТЕПІАНО, СИНТЕЗАТОР – 400 грн. 

ХОРЕОГРАФІЯ (народна) – 350 грн. 

ХОРЕОГРАФІЯ (класична) – 350 грн. 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 
 


