
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(VІ засідання) 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 липня  2018 року          № 1009 

 

Про початок процедури розгляду та прийняття 

рішення сесії міської ради, як проекту регуляторного 

акту «Про встановлення плати за навчання  та пільги 

для дітей у школах естетичного виховання» 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 

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

естетичного виховання дітей», наказу Міністерства культури і туризму 

України від 23 травня 2006 року № 331 «Про внесення змін до Положення про 

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства 

культури і мистецтв України», враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення сесії Бережанської  

міської ради як проекту регуляторного акту наступного змісту: 

«1. Встановити батьківську плату за навчання: 

Бережанська державна школа мистецтв: 

Фортепіанний відділ      - 150.00 грн. 

Відділ народних інструментів: 

- гітара        - 150.00 грн. 

- баян, акордеон       - 100.00 грн. 

- бандура, цимбали      - 100.00 грн. 

Струнно-смичковий відділ     - 100.00 грн. 

Відділ духових та ударних інструментів   - 100.00 грн. 

Вокально-хоровий відділ     - 150.00 грн. 

Бережанська державна художня школа:  

(всі спеціалізації)       - 100.00 грн. 

2. Встановити пільги з плати за навчання: 

2.1. Погодити  пільги з плати за навчання у школах естетичного виховання 

у розмірі 100% :  



- дітям з багатодітних сімей,  

- дітям з малозабезпечених сімей, 

- дітям-інвалідам,  

- дітям-сиротам,  

- дітям, які позбавлені батьківського піклування, 

- дітям військовослужбовців Збройних сил України строкової та 

контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, 

загиблих при виконанні службових обов’язків; 

- дітям, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної 

операції; 

- дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі ту проведенні 

антитерористичної операції; 

- дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. 

2.2. Встановити  пільги з плати за навчання у школах естетичного 

виховання у розмірі 50% :  

- діти, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, інвалідами  

І та ІІ групи загального захворювання; 

- дітям одиноких матерів. 

2.3. При наявності двох і більше дітей з однієї сім'ї, що навчаються в 

школі естетичного виховання, плата за навчання першого 

встановлюється в розмірі 100%, за інших – 50% від оплати за 

першого. 

2.4. Діти, які навчаються одночасно на двох відділах (спеціалізаціях) або 

на двох інструментах вносять плату за навчання на одному відділі 

(відділенні), за один інструмент 100%, а за  навчання на іншому 

відділі (інструменті) вносять плату в розмірі 50%. 

2.5. Пільги з плати за навчання у школах естетичного виховання можуть 

надаватися лише по одному із зазначених видів пільг за бажанням 

батьків.» 

2. Доручити начальнику відділу культури, туризму та релігій Мельничук 

О.В. забезпечити: 

- оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу на 

офіційному сайті міської ради http://berezhanymrada.gov.ua; 

- обговорення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу, згідно 

з вимогами чинного законодавства; 

- після опрацювання наданих зауважень та пропозицій, з врахуванням 

відповідних висновків щодо встановлення розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, винести проект рішення на розгляд 

сесії Бережанської міської ради, у визначені чинним законодавством 

строки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Захарківа О.М.. 

 

Міський голова МУЗИЧКА В.Я. 

http://berezhanymrada.gov.ua/


Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – 

проекту рішення сесії  Бережанської міської ради 

 

«Про погодження розміру батьківської плати за навчання дітей 

 у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах м. Бережани» 

 
Розробник:  відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради. 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року 

№308). 

 

Назва регуляторного акта «Про погодження розміру батьківської плати 

за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах м. Бережани». 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом  державного регулювання. 

 На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

позашкільну освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.06.1997 року № 534 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, 

заснованими на державній та комунальній формі власності», у зв’язку з тим, що 

на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги  

(підвищення цін на енергоносії, підвищення розміру мінімальної заробітної 

плати тощо) виникла  необхідність переглянути затверджені у 2016 році 

розміри батьківської плати  на місяць за навчання дітей у Бережанській 

державній школі мистецтв та Бережанській державній художній школі. 

На сьогоднішній день діють розміри батьківської плати за навчання, 

затверджені рішенням сесії Бережанської міської ради від 19 жовтня 2016 року 

№375 «Про плату за навчання та пільги для дітей у школах естетичного 

виховання», а саме: 

 Бережанська державна школа мистецтв: 

Фортепіанний відділ      - 110.00 грн. 

Відділ народних інструментів: 

- гітара        - 110.00 грн. 

- баян, акордеон       - 80.00 грн. 

- бандура, цимбали      - 70.00 грн. 

- домра        - 60.00 грн. 



Струнно-смичковий відділ     - 80.00 грн. 

Відділ духових та ударних інструментів   - 80.00 грн. 

Вокально-хоровий відділ     - 110.00 грн. 

 

Бережанська державна художня школа:  

(всі спеціалізації)       - 80.00 грн. 

 

Значне зростання заробітної плати і накладних витрат потребує збільшення 

асигнувань на утримання початкових мистецьких навчальних закладів м. 

Бережани. Однак, асигнувань із міського бюджету по загальному фонду 

кошторису недостатньо для забезпечення виконання Бережанською державною 

школою мистецтв та Бережанською державною художньою школою своїх 

функціональних обов’язків, відповідно до Статутів, в повному обсязі. 

Засновником зазначених закладів культури є Бережанська міська рада, 

тому дане питання виноситься на розгляд та погодження сесією  Бережанської 

міської ради. 

 

2.Визначення цілей державного регулювання. 

1. Врегулювати питання збільшення витрат на утримання Бережанської 

державної школи мистецтв та Бережанської державної художньої школи, 

шляхом затвердження нових розмірів батьківської плати за навчання дітей: 

Бережанська державна школа мистецтв: 

Фортепіанний відділ      - 150.00 грн. 

Відділ народних інструментів: 

- гітара        - 150.00 грн. 

- баян, акордеон       - 100.00 грн. 

- бандура, цимбали      - 100.00 грн. 

Струнно-смичковий відділ     - 1000.00 грн. 

Відділ духових та ударних інструментів   - 100.00 грн. 

Вокально-хоровий відділ     - 150.00 грн. 

 

Бережанська державна художня школа:  

(всі спеціалізації)       - 100.00 грн. 

2. Встановити пільги з плати за навчання у Бережанській державній школі 

мистецтв та Бережанській державній художній школі: 

2.1.у розмірі 100% :  

-  дітям з багатодітних сімей,  

- дітям з малозабезпечених сімей, 

- дітям-інвалідам,  

- дітям-сиротам,  

- дітям, які позбавлені батьківського піклування, 

- дітям військовослужбовців Збройних сил України строкової та контрактної 

форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при 

виконанні службових обов’язків; 

- дітям, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції; 



- дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі ту проведенні 

антитерористичної операції; 

- дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. 

2.2. у розмірі 50% :  

- діти, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, інвалідами  І та 

ІІ групи загального захворювання; 

- дітям одиноких матерів. 

2.3. При наявності двох і більше дітей з однієї сім'ї, що навчаються у 

Бережанській державній школі мистецтв та Бережанській державній художній 

школі, плата за навчання першого встановлюється в розмірі 100%, за інших – 

50% від оплати за першого. 

2.4. Діти, які навчаються одночасно на двох відділах (спеціалізаціях) або 

грають на двох інструментах у Бережанській державній школі мистецтв вносять 

плату за навчання на одному відділі (відділенні), за один інструмент 100%, а за  

навчання на іншому відділі (інструменті) вносять плату в розмірі 50%. 

2.5. Пільги з плати за навчання у початкових мистецьких навчальних 

закладах м.Бережани можуть надаватися лише по одному із зазначених видів 

пільг за бажанням батьків. 

 

3.  Цілі  державного регулювання. 

Метою проекту рішення є:  

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної 

діяльності початкових мистецьких навчальних закладаів м.Бережани ; 

 - спрямування отриманих, за надані послуги коштів, на покращення 

матеріально-технічної бази та інші видатки шкіл. 

-  залучення до навчання дітей пільгових категорій. 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта — проекту 

рішення сесії Бережанської міської ради “ Про погодження розміру батьківської 

плати за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах м. Бережани ” передбачає затвердження нового розміру батьківської 

плати за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах м. Бережани.  

Проект даного регуляторного акта розроблено на підставі діючих 

нормативно-правових актів і оприлюднений на веб-сайті  Бережанської міської 

ради. 

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта.             
У разі прийняття регуляторного акта Бережанською державною школою 

мистецтв та Бережанською державною художньою школою будуть реалізовані 

повноваження надані: 

- Законом України «Про освіту»; 

- Законом України «Про позашкільну освіту»; 



 - Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей»; 

Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не 

передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно 

додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення 

впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо 

оплати платних послуг. 

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акта. Аналіз вигод 

та витрат. 

Визначення очікуваних результатів від прийняття запропонованого 

рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних 

груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний 

регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. 

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких 

поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка 

визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення. 

 

Таблиця вигод та витрат 

Сфера  впливу Витрати Вигоди 

Інтереси органів 

місцевого 

самоврядування  

Процедура розробки 

регуляторного акта        

(витрати робочого часу 

спеціалістів пов’язані з 

підготовкою 

регуляторного акту)  

- збільшення власних 

надходжень 

початковими 

спеціалізованими 

мистецькими 

навчальними закладами 

м.Бережани  

Інтереси суб’єктів 

господарювання усіх 

форм власності  

Часові та грошові 

витрати, пов’язані з 

наданням Бережанською 

державною школою 

мистецтв та 

Бережанською 

державною художньою 

школою необхідних 

послуг  

- покращення якості 

послуг у початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладах м.Бережани  

   Інтереси громади  

 

Часові витрати, 

пов’язані з наданням  

Бережанською 

державною школою 

мистецтв та 

Бережанською 

державною художньою 

- надання можливості 

учням та їх батькам 

отримувати послуги без 

значних фінансових 

витрат 



школою необхідних 

послуг 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта. 

Термін дії запропонованого регуляторного акта пропонується не 

обмежувати в часі. Протягом періоду дії регуляторного акта передбачаються: 

 можливості зміни розміру батьківської плати за навчання дітей 

протягом навчального року з урахуванням можливостей місцевого бюджету; 

 забезпечити підтримку місцевого бюджету навчання дітей різних 

категорій у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах м. 

Бережани; 

 створення сприятливих умових для отримання спеціальної мистецької освіти 

для обдарованих, талановитих дітей; 

 дотримання принципів державної регуляторної політики. 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступними критеріями: 

Кількісними: 

-  кількість дітей, які навчаються в Бережанській державній школі мистецтв та 

Бережанській державній художній школі ; 

-  кількість дітей пільгових категорій, що навчається в даних закладах; 

-   плановий контингент учнів по  школах; 

-   загальний обсяг коштів на фінансування в Бережанській державній школі 

мистецтв та Бережанській державній художній школі. 

Якісними: 

-  аналіз батьківської плати за  фінансовий рік; 

-  соціальна спрямованість даного проекту; 

-  результативність діяльності шкіл. 

 

9. Визначення заходів з  відстеження результативності регуляторного акта. 

Відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюватиметься відділом культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради, згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 року №308, за кількісними і якісними показниками з 

використанням статистичних та фактичних даних Бережанської державної 

школи мистецтв та Бережанської державної художньої школи. 

 Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним 

законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акта, 

проводитиметься відстеження результативності дії акта.   

 

В.о. начальника відділу  

культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради                                                   І.М.ХОМЕЦЬКА 


