
 
ПРОЄКТ  

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

   

від                       2021 року                         №      -VIIІ  
 

Про затвердження Положення про порядок  

оплати та надання пільг по оплаті за навчання 

та використання коштів батьківської  

плати за навчання в комунальному закладі початкової  

мистецької освіти Краснокутської селищної ради 

«Краснокутська школа мистецтв»    

     

З метою упорядкування оплати за навчання в комунальному закладі 

початкової мистецької освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська 

школа мистецтв», створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, 

стимулювання творчо обдарованих дітей, відповідно до Законів України «Про 

позашкільну освіту», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», враховуючи   постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», наказу Міністерства культури і мистецтв 

України від 09 серпня 2018 року № 686 «Про затвердження Положення про 

мистецьку школу»,  керуючись  Законом  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Положення про порядок оплати та надання пільг по 

оплаті за навчання та використання коштів батьківської плати за навчання в 

комунальному закладі початкової мистецької освіти Краснокутської селищної 

ради «Краснокутська  школа мистецтв» (Додаток 1). 

2. Встановити розмір щомісячної плати за навчання в комунальному 

закладі початкової мистецької освіти Краснокутської селищної ради 

«Краснокутська  школа мистецтв» (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, законності та депутатської етики (Інна КОВАЛЬ). 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 



 

                                Додаток 1  

до рішення від ________ №_______   

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оплати та надання пільг по платі за навчання та 

використання коштів батьківської плати за навчання в комунальному 

закладі початкової мистецької освіти  Краснокутської селищної ради 

«Краснокутська школа мистецтв»  

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

позашкільну освіту», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», враховуючи   постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», наказу Міністерства культури і мистецтв 

України від 09 серпня 2018 року № 686 «Про затвердження Положення про 

мистецьку школу»,  Статуту комунального закладу початкової мистецької 

освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв» (далі – 

Заклад). 

1.2. Це Положення поширюється на комунальний заклад початкової 

мистецької освіти, що належить до комунальної власності Краснокутської 

селищної територіальної громади. Дане Положення визначає механізм 

встановлення розміру плати за навчання у закладі. Положення регламентує 

порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання по таких видах 

мистецтва: 

- фортепіано, 

- баян; 

- акордеон; 

- гітара; 

- сольний спів; 

- естрадне мистецтво; 

- образотворче мистецтво; 

- декоративно-прикладне мистецтво; 

- хореографія 

 

1.3. Плата за навчання встановлюється згідно зі ст. 26 Закону України 

«Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів Українии від 

06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей». Розмір плати за навчання встановлюється один 

раз на рік  і затверджується рішенням сесії Краснокутської селищної ради. 

Заклад  має право змінювати розмір плати за навчання (в частині залишку 

несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу 

на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній 

календарний рік. 

 1.4. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання в 

закладі до відома батьків. 



 

1.5. На кінець навчального року централізованою бухгалтерією відділу 

культури і туризму Краснокутської селищної ради визначається 

середньомісячний фонд оплати праці педагогічних працівників і доводиться до 

відома начальника відділу та керівника закладу. Під час визначення розміру 

плати за навчання керівництво закладу виходить з того, що загальний обсяг 

планових надходжень від плати за навчання у місяць не може перевищувати 

10% від середньомісячного фонду оплати праці педагогічних працівників.  

 

 

2. Порядок внесення плати за навчання в закладі 

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

року із врахуванням канікул, карантину, відсутності учня на уроках тощо, 

щомісячно  до 10 числа поточного місяця. Плата може вноситися за весь строк 

навчання або надання додаткових освітніх послуг, повністю, одноразово або 

частинами - щомісяця, щосеместру, щороку. 

2.2. Учні, батьки яких своєчасно не внесли оплату за навчання, до занять 

не допускаються. При заборгованості за два місяця (один минулий та 10 днів 

поточного) учні можуть бути відраховані з числа учнів закладу. 

2.3. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий 

рахунок навчального закладу. 

2.4. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання 

програмних вимог, мають право на поновлення навчання згідно поданої заяви 

та внесення разової плати у двократному розмірі від встановленої вартості 

навчання на відповідному відділенні. 

      

                               3. Пільги по оплаті за навчання в закладі 

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

періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією 

Закладу.   
3.2. Пільги надаються на навчальний рік на підставі поданих батьками 

відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по 

оплаті з 1 числа до 15 числа того місяця, якого батьки учня подали письмову 

заяву та необхідні документи. 

3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 

числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

3.4. Всі питання, що стосуються надання пільг за навчання в школі 

естетичного виховання відповідно до поданих документів, директор розглядає 

особисто, після чого приймає відповідне рішення. 

        3.5. Пільги надаються починаючи з місяця подання документів, що 

свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті за навчання. 

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

      Звільняються від оплати за навчання на 100 %: 

а) діти із багатодітних сімей; 

б) діти з інвалідністю ; 

в) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 



г) діти із малозабезпечених сімей; 

     Звільняються від оплати за навчання на 50 %: 

 

а) діти, які втратили годувальника (напівсироти); 

        б) діти, батьки яких є інвалідами  І та ІІ групи; 

в) діти учасників бойових дій (АТО); 

г) діти, батьки яких є воїнами-інтернаціоналістами; 

д) друга дитина при навчанні двох дітей з однієї сім’ї. 

 

3.7. Діти, які навчаються на двох і більше інструментах або відділах (пільга 

надається тільки за перший інструмент або відділ, за наступний плата 

вноситься в розмірі 100%). 

3.8. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися 

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

батьків. 

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%. 

При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного 

навантаження протягом одного або більше місяців батьківська плата за даний 

період встановлюється у розмірі 50% від встановленої вартості за навчання на 

відділенні. Викладачі, класні керівники, керівники дитячих колективів, 

зобов'язані ретельно вести облік пільговиків і надавати вчасно інформацію про 

успішність та відвідування завідувачам відділів. Відповідно, завідувачі відділів, 

на кожній педагогічній раді доповідають про стан з пільгами на відділах. 

3.9. Для визначення  остаточної  вартості навчання дитини батьки або 

особи, що їх замінюють, подають  на ім’я керівника навчального закладу пакет 

документів, відповідно до статусу, що дає право на пільги, а саме: 

Для отримання додаткових пільг з навчання у розмірі 100%: 

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

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- копія рішення про призначення опіки чи піклування; 

- заява опікуна. 

 

 Для дітей з малозабезпечених сімей: 

- копія  свідоцтва про народження дитини; 

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги 

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

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

 Для дітей з багатодітних сімей: 

-  копія свідоцтва про народження дитини; 

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3); 

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї; 

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

Для дітей з інвалідністю: 

- копія  свідоцтва про народження дитини; 

- копія довідки про інвалідність; 



- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює 

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

Для отримання додаткових пільг з навчання у розмірі 50%: 

Для дітей, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної 

операції: 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- копія посвідчення учасника антитерористичної операції або посвідчення 

учасника бойових дій батька чи матері; 

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

 

Для дітей, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, 

інвалідами І та ІІ групи загального захворювання: 

- копія свідоцтва про народження дитини ; 

- копія довідки про інвалідність батька чи матері; 

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

Для другої дитини при навчанні двох дітей з однієї сім’ї: 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- виписка, що підтверджує навчання першої родини з сім’ї у даному 

закладі; 

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3); 

 - заява батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

Для дітей, які втратили годувальника (напівсироти): 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- копія документу, що підтверджує факт смерті батька чи матері; 

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює. 

Пакет документів формується батьками у двох примірниках. 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання в 

закладі. 

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

контроль покладається на централізовану бухгалтерію відділу культури та 

туризму Краснокутської селищної ради. 

         4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень 

(спецрахунку) закладу і спрямовується на виконання навчальних планів, 

матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці,  

на заохочувальні та компенсаційні виплати працівників, зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу. 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

рішенням Краснокутської селищної  ради. 

 

          5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 

 

 

 Секретар ради                                                                    Валентина ОВЧАРЕНКО  

 

                      



                              Додаток 2  

до рішення від ________ №_______   

 

 

 

 

 

Розмір щомісячної плати за навчання в комунальному закладі початкової 

мистецької освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська  школа 

мистецтв». 

 

 
№ п.п. Вид навчання Розмір плати батьків на 

місяць 

1.  фортепіано 100 грн. 

2.  баян 100 грн. 

3.  акордеон 100 грн. 

4.  гітара 100 грн. 

5.  сольний спів 100 грн. 

6.  естрадне мистецтво 100 грн. 

7.  образотворче мистецтво 100 грн. 

8.  декоративно-прикладне мистецтво 100 грн. 

9.  хореографія 100 грн. 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Валентина ОВЧАРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Р І Ш Е Н Н Я

