
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1770 

 

 

Про погодження розміру плати за навчання у 

мистецьких навчальних закладах Бережанської 

міської територіальної громади з 01.09.2020 року» 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом 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 України від 09.08.2018 року №686 «Про затвердження 

положення про мистецьку школу», 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. Погодити, запропонований директорами мистецьких навчальних закладів 

Бережанської міської територіальної громади, розмір батьківської плати за 

навчання за місяць з 01.09.2020 року: 
1.1. Бережанська державна школа мистецтв: 

- фортепіано - 200.00 грн. 

- струнно-смичкові інструменти:  

скрипка, альт, віолончель, контрабас  

- 150.00 грн 

- народні інструменти: гітара  

баян, акордеон, бандура, цимбали, сопілка  

- 200.00 грн. 

 - 150.00 грн. 

 

- духові та ударні інструменти:  

флейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон, туба, 

ксилофон  

- 150.00 грн. 

 

- вокально-хоровий відділ (із загальним інструментом): 

сольний спів, хоровий клас  

- 200.00 грн. 

 

- вокально-хоровий відділ (без загального інструмента) - 150.00 грн. 



сольний спів, хоровий клас   

- художнє відділення  - 150.00 грн. 

- хореографічне відділення  - 200.00 грн.  

(за умови відкриття) 

- театральне відділення (із загальним інструментом)  - 100.00 грн. 

 (за умови відкриття) 

- театральне відділення (без загального інструмента)  - 50.00 грн.  

 (за умови відкриття) 

1.2. Бережанська державна художня школа: 

- всі спеціалізації -150 грн. 

2. Погодити пільги з плати за навчання у мистецьких навчальних закладах 

Бережанської міської територіальної громади з 01.09.2020 року: 

2.1. Про 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) працівників органів внутрішніх справ, які 

загинули 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. 

2.2. За навчання в школі 2-х і більше дітей із однієї сім’ї погодити плату за 

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

розмірі 50 відсотків. 

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

двох інструментах погодити плату за перший відділ (спеціалізацію) та 

за один інструмент в розмірі 100 відсотків, за навчання на другому 

відділі чи інструменті - в розмірі 50 відсотків. 

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

дитинства, дітей одиноких матерів погодити плату в розмірі 50 

відсотків 

3. За навчання в школі учнів старших 18 років погодити плату в розмірі 500 

грн. 

4. Доручити начальнику відділу культури, туризму та релігій міської ради 

Мельничук О.В. довести дане рішення до відома директорів мистецьких 

навчальних закладів Бережанської міської територіальної громади. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

згідно розподілу обов’язків. 

 

Міський голова        Володимир МУЗИЧКА 


