
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Розміру щомісячної плати за навчання дітей  

на 2015-2016 навчальний рік у Комунальних позашкільних навчальних  
закладах «Боярська дитяча школа мистецтв», «Вишнівська дитяча  

школа мистецтв», «Петрівська дитяча школа мистецтв», «Чабанівська  
дитяча школа мистецтв», «Шпитьківська дитяча школа мистецтв»   

Києво-Святошинської районної ради Київської області 
 
 
 Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України від 21.05.1997 року №280/97-
ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.1997 року № 260, розглянувши подання районної державної адміністрації, 
районна рада  

в и р і ш и л а: 
 
1. Затвердити Розмір щомісячної плати за навчання дітей на 2015-2016 навчальний 
рік у Комунальних позашкільних навчальних закладах «Боярська дитяча школа 
мистецтв», «Вишнівська дитяча школа мистецтв», «Петрівська дитяча школа 
мистецтв», «Чабанівська дитяча школа мистецтв», «Шпитьківська дитяча школа 
мистецтв» Києво-Святошинської районної ради Київської області, що додається. 
 
2. Батьківську плату за навчання дітей на 2015-2016 навчальний рік у Комунальних 
позашкільних навчальних закладах – дитячих школах мистецтв розподілити у 
відношенні: 90% на оплату праці педагогічним працівникам та 10% на оновлення та 
розвиток матеріально-технічної бази закладів. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-
економічного розвитку та інвестицій. 
 

 
                  Голова ради                                   О.С. Нестеренко 
 

 

 

 

м. Київ 
27 листопада 2015 року 
№ 24-02-VІІ  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                   рішенням ІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                        районної ради VІІ скликання 

                                                     від 27.11.2015 року  № 24-02-VІІ 
 
 
 

 
РОЗМІР 

щомісячної плати за навчання дітей на 2015-2016 навчальний рік  
у Комунальних позашкільних навчальних закладах Києво-Святошинської  

районної ради Київської області «Боярська дитяча школа мистецтв»,  
«Вишнівська дитяча школа мистецтв», «Петрівська дитяча школа мистецтв», 

«Чабанівська дитяча школа мистецтв», «Шпитьківська дитяча школа мистецтв»  
 
 
 

1. Фортепіано – 180 грн. 
2. Скрипка та віолончель – 120 грн. 
3. Гітара – 180 грн. 
4. Народні інструменти  

Баян, акордеон – 120 грн. 
Бандура, сопілка, цимбали – 120 грн. 
Домра – 120 грн. 

5. Духові інструменти – 120 грн. 
6. Ударні інструменти – 120 грн. 
7. Хореографія (народна) – 130 грн. 
8. Хореографія (сучасна, бальна та інша) – 180 грн. 
9. Образотворче мистецтво – 120 грн. 
10. Вокал  академічний, народний – 120 грн. 
11. Вокал естрадний – 180 грн. 
12. Хорове відділення – 180 грн. 
13. Композиція – 50 грн. 
14. Театральне мистецтво – 120 грн. 
15. Група загального розвитку – 180 грн. 
 
 
 
Начальник відділу культури, 
національностей та релігій 
Києво-Святошинської РДА       Д.В. Гончаренко 


