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Про погодження розміру  батьківської плати 

за навчання учнів у Комунальному закладі 

«Жуківська мистецька школа» 

Бережанської міської ради  

 
 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», 

постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року №260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей» та від 12.12.2011 року  №1271 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами 

культури», наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686 

«Про затвердження положення про мистецьку школу»,  враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді і спорту, культури, 

охорони здоров’я та соціальних питань, постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та фінансів, сесія  Бережанської  міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити та ввести в дію з 01.09.2021 року, запропонований 

директором Комунального закладу «Жуківська мистецька школа» Бережанської 

міської ради : 

1.1. Розмір батьківської плати за навчання учнів за місяць – 150 грн. (всі 

спеціалізації).  

1.2. Пільги із плати за навчання учнів у Комунальному закладі 

«Жуківська мистецька школа» Бережанської міської ради: 

1.2.1.  Звільнення в повному обсязі від оплати за навчання: 

- дітей-сиріт; 

- дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей- інвалідів; 

- дітей з багатодітних сімей: 

- дітей з малозабезпечених сімей; 



- дітей військовослужбовців Збройних сил України строкової та 

контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, 

загиблих при виконанні службових обов’язків; 

- дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні 

антитерористичної операції; 

- дітей учасників проведення антитерористичної операції; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей одиноких матерів. 

 1.2.2.За  навчання в школі 2-х і більше дітей із однієї сім’ї встановити 

плату за навчання однієї дитини в розмірі 100 відсотків, другої дитини – в 

розмірі 50 відсотків. 

1.2.3. За навчання дітей на двох і більше відділах(спеціалізаціях) або на 

двох і більше  інструментах встановити плату за перший відділ (спеціалізацію) 

та за один інструмент в розмірі 100 відсотків,  за навчання на другому відділі чи 

інструменті - в розмірі 50 відсотків. 

1.2.4.За навчання дітей, батьки яких є інвалідами І, ІІ групи  та   

інвалідами з дитинства  встановити плату  в розмірі 50 відсотків. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків та начальника Відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради. 
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