
 

 

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

35 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
30 серпня 2022 року                    смт Вороновиця                                      №3707 

Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по 

оплаті за навчання в Дитячій школі мистецтв Вороновицької селищної 

ради 

 

   Керуючись  ст.ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Законами України «Про культуру», «Про освіту», відповідно до 

статті 14 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 

№433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і 

“Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» (зі 

змінами та доповненнями), від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру 

плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», з метою 

дотримання правових засад діяльності Дитячої школи мистецтв Вороновицької 

селищної ради та встановлення розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання, селищна  рада   вирішила 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в Дитячій школі мистецтв Вороновицької селищної ради (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Відділ освіти, культури, 

туризму та спорту Вороновицької селищної ради. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                  Олександр КОВІНЬКО  
                                                                                                     
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                           рішенням № 3707 

                                                           35  сесії VIII скликання 

                                                           Вороновицької селищної ради  

                                                           від  30 серпня 2022 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання 

в Дитячій школі мистецтв Вороновицької селищної ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року 

№260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах 

естетичного виховання», Положення Дитячої школи мистецтв Вороновицької 

селищної ради та інших нормативно-правових актів. Дане Положення 

регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Дитячій 

школі мистецтв Вороновицької селищної ради по таким відділенням: 

- фортепіано; 

- сольний спів; 

- скрипки; 

- гітари; 

- бандури; 

- баяну та акордеону; 

- хореографічне мистецтво; 

- театральне мистецтво; 

- хоровий спів. 

1.2. Це Положення поширюється на спеціалізований позашкільний 

навчальний заклад, що належить до комунальної власності Вороновицької 

територіальної громади, а саме Дитячу школу мистецтв Вороновицької 

селищної ради. 

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

позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 

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

школах естетичного виховання». 

1.4. Розмір плати за навчання в Дитячій школі мистецтв Вороновицької 

селищної ради переглядається і затверджується щорічно рішенням 

Вороновицької селищної ради до початку навчального року за відповідним 

поданням директора школи. Плата за навчання встановлюється один раз на рік 

з 01 вересня. 

1.5. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до 

відома батьків. 

 



2. Порядок внесення плати за навчання в Дитячій школі мистецтв 

Вороновицької селищної ради 

 

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

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

внесли оплату за навчання до занять не допускаються. При заборгованості 

плати за навчання за два місяці, учні можуть бути відраховані з контингенту 

школи. 

2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий 

рахунок навчального закладу. 

2.3. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання 

програмних вимог, мають право на поновлення навчання у школі, згідно 

поданої заяви та внесення разової плати у двократному розмірі від встановленої 

вартості навчання на відповідному відділенні. 

 

3. Пільги по оплаті за навчання в Дитячій школі мистецтв Вороновицької 

селищної ради 

 

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

періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією 

закладу. 

3.2. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних 

документів, що надають право на пільгу, поданих батьками з 01 вересня до 15 

вересня поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання 

пільги пізніше зазначеного терміну, то пільга надається з того місяця, з якого 

батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи. 

3.3. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей: 

3.3.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків: 

- діти із багатодітних сімей; 

- діти сироти; 

- діти, батьки яких є учасниками АТО/ООС;  

- діти з інвалідністю. 

3.3.2. При навчанні двох учнів з однієї сім’ї батьківська плати 

встановлюється: за першого учня в розмірі 100 відсотків, за другого – 50 

відсотків. 

3.3.3. Дітям, які навчаються на двох і більше відділеннях: за перше – 100 

відсотків та за наступні по 50 відсотків. 

3.4. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватись 

лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням 

батьків. 

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

документів з лікувального закладу та заяви батьків за перший місяць хвороби 

оплачується 100 відсотків, за наступні – 50 відсотків. 

 



4. Планування та використання доходів від плати за навчання в Дитячій 

школі мистецтв Вороновицької селищної ради 

 

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

контроль покладається на бухгалтера Дитячої школи мистецтв Вороновицької 

селищної ради. 

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і 

спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані 

з навчально-виховною роботою, матеріальне стимулювання працівників, 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового 

колективу.  

        

5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

рішенням сесії Вороновицької селищної ради. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                 Олександр КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 


