
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 29 серпня 2018 року         № 1044 

 

Про встановлення плати за навчання та пільги для 

дітей у школах естетичного виховання  

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року 

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

естетичного виховання дітей» та 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», наказу Міністерства культури і туризму України від 23.05.2006 

року №331 «Про внесення змін до Положення про початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і мистецтв 

України» керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 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. Встановити батьківську плату за навчання у школах естетичного 

виховання м. Бережани (Бережанська державна школа мистецтв та 

Бережанська державна художня школа) з 01 вересня 2018 року згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити перелік пільг із плати за навчання у школах естетичного 

виховання міста Бережани (Бережанська державна школа мистецтв та 

Бережанська державна художня школа) згідно з додатком 2. 

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М.. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я.



 

Додаток 1 

до рішення Бережанської міської 

ради від 29.08.2018 року № 1044 

 

Розмір батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання м. 

Бережани (Бережанська державна школа мистецтв та Бережанська 

державна художня школа) 

Бережанська державна школа мистецтв 

Фортепіанний відділ 150 грн./міс. 

Відділ народних інструментів:  

гітара 150 грн./міс. 

баян, акордеон 100 грн./міс. 

бандура, цимбали 100 грн./міс. 

Струнно-смичковий відділ 100 грн./міс. 

Відділ духових та ударних інструментів 100 грн./міс. 

Вокально-хоровий відділ 150 грн./міс. 

Бережанська державна художня школа 

всі спеціалізації 100 грн./міс. 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 



Додаток 2 

до рішення Бережанської міської 

ради від 29.08.2018 року № 1044 

 

Перелік пільг 

із плати за навчання у школах естетичного виховання м.Бережани 

(Бережанська державна школа мистецтв та  

Бережанська державна художня школа) 

 

1. Встановити  пільги із плати за навчання у школах естетичного виховання 

(Бережанська державна школа мистецтв та Бережанська державна художня 

школа) 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. Встановити  пільги із плати за навчання у школах естетичного виховання 

(Бережанська державна школа мистецтв та Бережанська державна художня 

школа) у розмірі 50% :  

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

І та ІІ групи загального захворювання; 

- дітям одиноких матерів. 

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

естетичного виховання (Бережанська державна школа мистецтв та 

Бережанська державна художня школа), плата за навчання першого 

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

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%. 

5. Пільги із плати за навчання у школах естетичного виховання (Бережанська 

державна школа мистецтв та Бережанська державна художня школа) 

можуть надаватися лише по одному із зазначених видів пільг за бажанням 

батьків. 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


