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до рiшенням VII сесii
Вишневоi MicbKoi ради
YШ скJIикаЕнh Jф 1-0l/ V// 8- /Рьй, ?4, ё,а . oi*.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оплати та надання пiльг по оплатi за в Кпнз
кВишнiвська дитяча школа мистецтв>> ВишневоТ MicbKoi Ради

Бучанського району КиiЪськоi областi

I. Загальнi положення
1.1. Положення про порядок оплати та надання пiльг по оплатi за навчання вiдповiдно

до вiдсоткiв дiючоi мiнiмагlьноi заробiтноi плати в кпнз <вишнiвська дитяча школа
мистецтв) Вишневоi MicbKoi РаДи Бучанського району КиiЪськоТ областi (дапi
Положення) регламентус порядок оплати та надання пiльг по оплатi за навчання вiдповiдно
до вiдсоткiв дiючоi мiнiмальноi заробiтноi плати в кпнз квишнiвська дитяча школа
мистецтв> Вишневоi Micbkoi ради Бучансъкого району Киiвськоi областi.

1.2. ПоЛоженнЯ розробЛене вiдПовiднО до ЗакОну УкраТни <Про позашкiльну ocBiTy>,
Закону Украiни кПро культуру>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 берЬзня 1gg7
рокУ Nq 260<Про встаноВлення розмiрУ плати за навчання дiтей у державних школах
естетиЧного виховання)), постанови КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 06 липня |992 року}lb374 uпро плату за навчання У державних школах естетичного виховання дiiейri,
Положення про мистецьку школу, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa культури УкраiЪи
09 серпн я 2018 рокУ Jф 686 та заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiI УкiаiнЙ 03 вересня
20l8 р. за JФ 1004З2456, Статуту КПНЗ кВишнiвська дитяча школа мистецтв> Вишневоf
Micbkoi Ради Бучанського району Киiвськоi областi та iнших нормативно-правових akTiB i
поширюеться на заклад позашкiльноi освiти у сферi культурИ, Що н€шежитЬ до комунЕrльноТ
власностi Вишневоi Micbkoi ради Бучанського району Китвськоi областi, а саме на Кпнз
кВишнiвська дитяча школа мистецтв)) Вишневоi MicbKoi Ради Бучанського району
Киiвськоi областi (дагli - Школа мистецтв).

l .3. Плата за навчання встановлюеться згiдно ст. 26 Закону Украiни кПро
позашкiльну ocBiTy>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 липн я 199i року лъз7+
uПрО платУ за навЧаннЯ У державних школах естетичного виховання дiтей)), постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 1997 року Jф 260 пПро встановлення розмiру
плати за навчання дiтей У державних школах естетичного виховання)), Положення про
мистецьку школу, затвердженого наказом MiHicTepcTBa культури Украiни 09 серпня 201 8
рокУ }ф 686 та зареестроваНого В MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0З вересня 20l 8 р. за J\Ъ
|004з2456 та Статутом КПНЗ кВишнiвська дитяча школа мистецтв> ВишневоТ MicbKoT Ради
Бучанського району КиТвськоi областi.

1.4. !иректор школи
- встановлюе розмiри плати за навчання в порядку, визначеному законодавством

та цим Положенням;
- укладас договори про надання ocBiTHix послуг iз злобувачами або ix законними

представниками;
- доводить встановлений розмiр плати за навчання до вiдома законних

ПРеДСТаВНИКiв здобувачiв початковоi мистецькоi освiти.



1.4.1. Розмiр плати за навчання у Школi мистецтв встановлюсться щорiчно до початку
НаВЧаJIЬНОГО РОКУ, ЯК РОЗрахУнок вiдсоткiв вiд мiнiмагlьноi заробiтноi плати, а саме:
- НаВЧаННя грi на баянi, акордеонi, струнних, ду(овних, ударних народних iнструшлентах,
навчанняна художньому вiддiленнi та iншi - 6%;
- навчання грi на фортепiано, синтезатор, академiчниЙ спiв - 7%;
- навчання грi на гiтарi, естрадний спiв - |0%;

2. Порядок внесення плати за навчання
2.|. Плата за навчання вноситься протягоМ дев'яти мiсяцiв навчЕlльного року

щомiсячно до 10 числа поточного мiсяця. Учнi, батьки яких своечасно не внесли оплату за
навчання, До занять не допускаються. При заборгованостi за два мiсяцi (один минулий та 10
днiв поточного) учнi можуть бути вiдрахованi з контингенту школи.

2.2. Плата може вноситися за весь строк навчання повнiстю однорzвово або
частинами - щомiсяця, щосеместру, щороку.

2.3. Школа мистецтв мае право змiнювати розмiр плати за навчання не бiльше одного
разу на piK.

2.4. Плата за навчанНя вноситься у безготiвковiй формi на розрчlхунковий рахунок
Школи мистецтв.

2.5. Бюджетнi асигнуВання на навчання включаютъ кошти бюджету та кошти,
отриманi Школою мистецтв, як плата за навчання або за надання додаткових ocBiTHix
послуг i не можуть бути вилrrенi в дохiд держави. Зазначенi кошти спрямовуютьс я на
дiяльнiсть, визначену Статутом Школи мистецтв.

3. Пiльги по оплатi за навчання
3. 1 . Перелiк документiв для застосування пiльг, TepMiH ik подання та перiодичнiсть

поновлення доводиться до вiдома законних представникiв здобувачiв початковоi
мистецькоi освiти дирекцiею закладу.

з.2. Пiльги надаються на навчалlьний pik на пiдставi поданих законними
представниками здобувачiв освiти вiдповiдних документiв, Що свiдчать про можливiсть
встановлення пiльг по оплатi з 1 числа того мiсяця до 10 числа якого батьки учня подчrли
письмову з€uIву та необхiднi документи.

3.3. При поданнi законними представникaми документiв на встановлення пiльг пiсля
10 числа оплата за вiдповiдний мiсяць стягуеться у повному розмiрi.

З.4. Звiльнюються вiд оплати за навчання на lO0o/o:
- дiти з багатодiтних сiмей;
- дiти з мЕlлозабезпечених сiмей;
- дiти з iнвалliднiстю та дiти-сироти;- дiти, позбавленi батькiвського пiклування;
- дiти загиблих або померлих учасникiв бойових дiй (АТО/ООС).

з.5. ЗменшУетьсЯ оплата за навчання на 5о% для дiтей уrасникiв бойових дiй(Ато/оос).

3.б. Положення передбачае H€UIBHicTb однiсТ пiльги на дитину, за Другий iHcTpyMeHT
або вiддiлення вноситься l00% оплата за навчання.

3.7. ПРИ H€UIBHocTi МеДИЧнОiДовiдки про хворобу дитини протягом одного або бiльше
мiсяцiВ батькiвСъка плата за даний перiод встановлюетъс я |ОOYо,u ,r.р-ий мiсяць, 50 Yо - За
наступнi мiсяцi вiд встановленот BapTocTi за навчання.



4. Перелiк документiв, необхiдних для отримання пiльг
з оплати за навчання

4.1. ДлЯ безкоштовного навчання згiдно iз Законом Украiни кПро позашкiльну
ocBiTy>:

4.1.1. Для дiтей-сирiт та дiтей, якi позбавленi батькiвського пiклування:
- свiдоцтво про народження (копiя);
- рiшення про призначення опiки чи пiклування (копiя);
- зzuIва опiкуна.

4.1.2. Для дiтей з багатодiтних сiмей:
- свiдоцтво про народження (копiя);
- довiдка про склад ciM'i (форма 3);
- посвiдчення дитини з багатодiтноi ciM'i або посвiдчення батькiв багатодiтноi ciM'i (копiя
ycix cTopiHoK);
- з€UIва батька чи Maтepi або особи, яка ix замiнюс.

4.|.З. Для дiтей з iнвалiднiстю:
- свiдоцтво про народження (копiя);
- довiдка про iнвалliднiсть (копiя);
- з€UIва батька чи Maтepi або особи, яка ix замiнюе;
- медична довiдка про те, що дитина може навчати ся за обраним фахом.

4.2. Щля отримання додаткових пiльг з навчання у розмiрi l00%:
4.2.1.Для дiтей, батьки яких загинули (померли) пiд чаСучастi у проведеннi

антитерористичноi операчii (операчii об'сднаних сил):
- свiдоцтво про народження (копiя);
- документ, що пiдтверлжуе факт та причину загибелi батька чи MaTepi (копiя);
- зЕUIва батька чи MaTepi або особи, яка ix замiнюс.

4.З. Щля отримання додаткових пiльг з навчання У розмiрi 50Yо:
4.3.1. ДлЯ дiтей, батьки яких с г{асникaми проведення антитерористичноТ операцii:

- свiдоцтво про народження (копiя);
- посвiдчення учасника антитерористичноi операцii або посвiдчення учасника бойових дiй
батька чи MaTepi (копiя);
- з€UIва батька чи Maтepi або особи, яка ix замiнюе.

5. Планування та використання доходiв вiд плати за навчання
5. 1 . облiк видаткiв та надходжень, нарахування плати за навчання та

покладаеться на головного бухга,гrтера Школи мистецтв.
контроль

5.2. Плата за навчання зараховусться до власних надходжень Школи мистецтв i
спрямовуеться на виконання навчzLпьних планiв, ocBiTHix програм, матерi€UIьних витрат,
пов'язаних iз навчzшьно-виховною роботою, змiцненням мiтерiально-технiчнот бази
закладу.

6. Прикiнцевi положення
6.1. Змiни та доповнення до цього Положення можугь вноситися вiдповiдно до

нормативно-правових akTiB Украiни, Що регламентують дане питання.

Секретар ради Андрiй ЧЕЧиЛо


