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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII CKJII3KAFIIIЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затверджения  Розміру  щомісячної  плати  за  навчання  дітей  
на  2018-2019 навчальний  рік  у  Комунальних  позашкільних  навчальких  закладах  

«Боярська  дитяча  ппсола  мистецтв», «Вишнівська  дитяча  ппсола  мистецтв», 
«Святопетрівська  дитяча  школа  мистецтв», «Чабанівська  дитяча  школа  мистецтв», 

«Шкитьківська  дитяча  школа  мистецтв» Киево-Святоцп-п-іської  райоиної  ради  
Київської  області  

Відповідно  до  статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», 
законів  цкраїни  «Про  освіту», «Про  позашкільну  освіту», «Про  культуру», Порядку  
управління  об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  31.03.2015 №  485-42-VI (зі  змінами), на  підставі  подання  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації, враховуючи  висновки  та  рекомендації  
постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  
політики, соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

виріцnІпа: 

1. Затвердити  Розмір  щомісячної  плати  за  навчання  дітей  на  2018-2019 навчальний  рік  у  
Комунальних  позашкільних  навчальних  закладах  «Боярська  дитяча  школа  мистецтв», 
«Вишнівська  дитяча  школа  мистецтв», «Святопетрівська  дитяча  школа  мистецтв», 
«Чабанівська  дитяча  школа  мистецтв», «Шпитьківська  дитяча  школа  мистецтв» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, що  додаеться. 

2. Батьківську  плату  за  навчання  дітей  на  2018-2019 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  покласти  на  постійні  комісії  районної  ради  з  питань  управління  
комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  
господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій  та  з  
питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  
розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
від  24 липня  2018 року  
Ns 450-28-цІІ  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  XXVIII Киево-Святонппнської  
районної  ради  VII склисаиня  
від  24.07.2018 року  Ns 450-28-VII 

РОЗМІР  
щомісячної  плати  за  навчання  дітей  на  2018-2019 навчальний  рік  

v Комунальних  позашкільних  навчальних  закладах  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  

«Боярська  дитяча  школа  мистецтв», «Вишнівська  дитяча  школа  мистецтв», 
«Святопетрівська  дитяча  школа  мистецтв», «Чабанівська  дитяча  школа  

мистецтв» , <дІІпитьківська  дитяча  школа  мистецтв» 

1. Фортепіано  — 300 грн. 

2. Скрипка  та  віолончель  — 250 грн. 

З. Баян, акордеон  — 250 грн. 

4. Домра, бандура, сопілка, цимбали  — 250 грн. 

5. Гітара  — 300 грн. 

6. Духові  інструменти  — 250 грн. 

7. цдарні  інструменти  — 250 грн. 

8. Хореографія  (народна) — 260 грн. 

9. Хореографія  (сучасна, бальна) — 270 грн. 

10. Хореографія  (класична) — 230 грн. 

11. Спортивно-бойова  хореографія  — 270 грн. 

12. Естрадно-циркове  мистецтво  — 270 грн. 

13. Обраsотворче  мистецтво  — 250 грн. 

14. Вокал  академічний, народний  — 250 грн. 

15. Вокал  естрадний  — 300 грн. 

16. Хорове  відділення  — 270 грн. 

17. ІСомпозиція  — 150 грн. 

18. Театральне  мистецтво  — 200 грн. 

19. Група  загального  розвитку  — 300 грн. 

В.о. начальника  віддрлу  культури, 
національностей  та  релігій  
Киево-Святошинської  районної  державної  
адлцністрацїі  Киівської  області  О. А. Бурлrпrа  


