
 

 
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 вересня 2022 року                                                                                     №157 
 

Про плановий контингент учнів  
та погодження розміру батьківської 
плати за навчання у Печеніжинській 

дитячій музичній школі імені Марії МАЇВСЬКОЇ 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

Відповідно до законів України «Про позашкільну освіту», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 
06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного 
виховання дітей», від 25.03.1997 №260 «Про встановлення розміру плати за 
навчання у державних школах естетичного виховання дітей» та Положення про 
початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного 
виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 
від 06.08.2001 №523 та звернення Печеніжинської дитячої музичної школи ім. 
Марії МАЇВСЬКОЇ Печеніжинської селищної ради виконавчий комітет 
селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити контингент учнів Печеніжинської дитячої музичної школи 
– 100 учнів. 

2. Погодити помісячний розмір батьківської плати на 2022 – 2023 

навчальний рік в Печеніжинській дитячій музичній школі ім. Марії 
МАЇВСЬКОЇ на всі музичні інструменти, а саме фортепіано, скрипка, цимбали, 
баян, акордеон, бандура, гітара, теоретичні дисципліни, сольфеджіо, музична 
література в розмірі - 240 грн. 

3. Враховуючи фінансове забезпечення дитячої музичної школи на 2022 
-2023 навчальний рік встановити наступні пільги, щодо оплати за навчання 
дітей: 

3.1. Звільнити від плати за навчання на 100%: 
3.1.1. дітей – сиріт; 
3.1.2. дітей позбавлених батьківського піклування; 
3.1.3. обдарованих дітей (переможців (Гран–прі, I місце) Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних виконавських конкурсів та художніх виставок); 
3.1.4. дітей, що зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи; 



3.1.5. дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС на сході України, (на 
основі посвідчення учасника АТО/ООС чи довідки про безпосередню участь 
особи в АТО/ООС, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих 
(померлих) жителів Печеніжинської територіальної громади, які брали участь у 
проведенні АТО/ООС; 

3.1.6. дітей батьки яких постраждали під час «Революції Гідності»; 

3.1.7. дітей, батьки яких беруть (брали) безпосередню участь у 
здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
російської федерації проти України; 

3.1.8. дітей із сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, 
які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. 

4. Звільнити від плати за навчання на 50%: 
4.1. Дітей з багатодітних сімей (3–х і більше дітей віком до 18 років). 
5. При наявності двох і більше учнів з однієї сім’ї, які навчаються в 

школі, плата становить – 100% за одного учня, 50% - за інших, незалежно від 
того, навчаються вони в одній чи різних школах. 

6. Дозволити директору музичної школи проводити додатковий набір 
учнів понад встановлений контингент на засадах самоокупності. (А саме клас 
образотворчого мистецтва, та затвердити батьківську плату в розмірі - 280 грн.) 

7. Пільги щодо оплати за навчання дітей не поширюються на 
госпрозрахункові групи. 

8. Пільги надаються на підставі поданих батьками, опікунами, особами, 
на утриманні яких знаходяться діти, документів, затверджених цим 
рішенням,відповідно до статусу, що дає право на пільги. 

9. Для звільнення обдарованих учнів від оплати за навчання керівник 
закладу подає до відділу бухгалтерії Печеніжинської селищної ради  
клопотання про звільнення від оплати за навчання; список учнів (П.І.Б, 
викладач, клас, фах); копії грамот, дипломів за поточний навчальний рік, 
засвідчені печаткою та підписом керівника. На всіх копіях документів має бути 
проставлено дату та напис «згідно з оригіналом».  

10. Документи на звільнення від оплати за навчання обдарованих учнів 
та пільгових категорій подаються з 01 – 15 вересня навчального року. 

11. Плата за навчання у школах естетичного виховання вноситься 
протягом навчального року (вересень – травень) до 10 числа кожного місяця за 
поточний місяць до банківських установ.  

12. Використання коштів, одержаних від плати за навчання у дитячій 
музичній школі: 

- заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці,енергоносії та 
канцтовари– 90%; 

- придбання матеріальних цінностей – 10%. 



13. Директору Печеніжинської дитячої музичної школи імені Марії 
МАЇВСЬКОЇ зібрати необхідну документацію по підтвердженню права на 
пільгу. 

14. Рішення виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради 
об'єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської 
області від 09.06.2020 №121 «Про погодження розміру батьківської плати та 
встановлення додаткових пільг за навчання дітей у комунальній організації 
(установа, заклад) Печеніжинська дитяча музична школа на 2020-2021 

навчальний рік», вважати таким, що втратило чинність. 
15. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ культури і 
туризму Печеніжинської селищної ради. 

16. Контроль за виконання рішення покласти на секретаря 
Печеніжинської селищної ради Олександру ДУДІНЧУК. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            Ігор ДОВІРАК 


	Селищний голова                                                            Ігор ДОВІРАК

