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Про погодження розміру    

батьківської плати  за навчання  

у школах естетичного  виховання 

Оболонського району м. Києва     

на  2015 – 2016  навчальний рік   

 

 

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року       

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

естетичного виховання дітей», розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 30 травня 1997 року № 715 «Про плату за навчання у 

школах естетичного виховання системи Головного управління культури», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про  реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» 

та з метою встановлення розміру плати для батьків за навчання дітей у 

школах естетичного виховання Оболонського району м. Києва на 2015 – 2016 

навчальний рік: 

 
1. Погодити щомісячний розмір батьківської плати у школах 

естетичного виховання Оболонського району м. Києва на 2015 – 2016 

навчальний рік, встановлених  дирекцією кожної школи: 

 

1.1. Дитяча  школа  мистецтв  № 5: 
 
    

          Вокал естрадний      –     250 грн. 

          Вокал  академічний                                                               –     230 грн. 

          Вокал народний     –     150 грн. 

          Фортепіано, гітара                                                                 –     240 грн. 

          Художнє відділення      –      200 грн.                     



          Хореографічне відділення                      –     190 грн.  

          Струнно-смичкові інструменти           –    150 грн.                                                                                    

          Духові та  ударні  інструменти          –     150 грн. 

          Народні  інструменти                                                  –     120 грн. 

  

1.2. Дитяча музична школа  № 36: 

          Вокал   естрадний                                                                  –       210 грн. 

          Вокал  академічний     –       210 грн. 

          Фортепіано, гітара       –       210 грн. 

          Струнно-смичкові інструменти           –       150 грн.                                                                                    

          Духові та ударні інструменти                    –       120 грн. 

          Народні  інструменти                                                   –       120 грн. 
 

1.3. Дитяча музична школа  № 37: 

          Вокал   естрадний                                                                   –      210 грн. 

          Вокал  академічний      –      210 грн. 

          Фортепіано, гітара        –      220 грн. 

          Струнно-смичкові інструменти                     –      140 грн.                                                                                    

          Духові та ударні  інструменти           –      120 грн. 

          Народні  інструменти                                                   –      120 грн. 
  
1.4. Дитяча музична школа №  39: 

          Вокал   естрадний                                                                  –      170 грн. 

          Вокал  академічний     –      150 грн. 

          Вокал народний                                                                     –      130 грн. 

          Фортепіано, гітара       –      170 грн. 

          Струнно-смичкові інструменти           –       130 грн.                                                                                    

          Духові та ударні інструменти                    –      100 грн. 

          Народні  інструменти                                                  –      100 грн.           

  

1.5. Дитяча  музична школа № 40: 

          Вокал   естрадний                                                                  –       210 грн. 

          Вокал  академічний     –       210 грн. 

          Фортепіано, гітара       –       220 грн. 

          Струнно-смичкові інструменти           –       140 грн.                                                                                    

          Духові та ударні  інструменти          –       120 грн. 

          Народні  інструменти                                                  –       120 грн. 
 

1.6. Дитяча художня школа  № 3: 

Художнє відділення             –       200 грн.  

 

2. Директорам   шкіл естетичного виховання, зазначених у підпунктах  

1.1 – 1.6 пункту 1 цього розпорядження,  при зарахуванні  учнів  до шкіл  

звільняти на 100% від плати за навчання при наявності відповідних 

документів наступні категорії дітей:  

діти із багатодітних сімей; 



діти із малозабезпечених сімей; 

діти – інваліди; 

діти –  сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.    

 

3. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його 

оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  згідно з розподілом обов'язків. 

 

 

Голова                                                      О.Цибульщак 


