
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації про 
проведення консультацій з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення проекту розпорядження Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації

«Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за навчання у 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах 
естетичного виховання) Оболонського району м. Києва на 2018 -  2019

навчальний рік»

Зміст матеріалів винесених на обговорення:
- проект розпорядження управління культури «Про затвердження розміру 
щомісячної батьківської плати за навчання у початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) Оболонського 
району м. Києва на 2018 -  2019 навчальний рік».

Мета проведення консультацій з громадськістю:
збір пропозицій щодо розміру щомісячної батьківської плати за навчання у 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах 
естетичного виховання) Оболонського району м. Києва на 2018 -  2019 
навчальний рік.

Строк подання пропозицій та зауважень: 25.10 -  09.11.2018 року.

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 
питання та приймаються пропозиції: (044) 426- 78-11 та (044) 426-78-10.

Контактні особи: І.Терехова Любов Михайлівна -  заступник начальника 
управління -  начальник відділу з питань основної діяльності управління 
культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації; 2. Рибалко 
Марина Сергіївна -  головний спеціаліст відділу з питань туризму та охорони 
культурної спадщини управління культури Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного 
листування : kulturaobolon@ukr.net.

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04205, м. Київ, проспект 
Оболонський, 16.

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 09 листопада 
2018 року на субвеб-сторінці Оболонської райдержадміністрації 
http://obolon.kievcity.gov.ua.

mailto:kulturaobolon@ukr.net
http://obolon.kievcity.gov.ua


УКРАЇНА

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___________________  №

Про затвердження розміру 

щомісячної батьківської плати 

за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах 

естетичного виховання)

Оболонського району м. Києва 

на 2018-2019 навчальний рік

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року 

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

естетичного виховання дітей», розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від ЗО травня 1997 року № 715 «Про плату за навчання у школах 

естетичного виховання системи Головного управління культури», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», 

з метою погодження розміру плати за навчання дітей у школах естетичного

виховання:



1. Затвердити розмір щомісячної батьківської плати за навчання у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах 

естетичного виховання) Оболонського району м. Києва на 2018-2019 

навчальний рік, що додається.

2. Встановити, що діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених 

сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, 

здобувають позашкільну освіту безоплатно.

3. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

Блохова С.В.

Г олова О. Цибульщак



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

№

Розмір
щомісячної батьківської плати за навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) 
Оболонського району м. Києва на 2018-2019 навчальний рік

Відділення,
інструменти

Навчальні заклади, розмір батьківської плати

Дитяча школа 
мистецтв № 5 
Оболонського 

району 
м. Києва

Дитячі музичні 
школи № 36, 

37, 40
Оболонського 

району 
м. Києва

Дитяча школа 
мистецтв № 39 
Оболонського 

району 
м. Києва

Дитяча 
художня 

школа № 3 
Оболонського 

району 
м. Києва

Вокал
естрадний

310,0 310,0 310,0 -

Вокал
академічний

280,0 280,0 280,0 -

Вокал
народний

200,0 - 200,0 -

Фортепіано, 
гітара, орган

290,0 290,0 290,0 -

Художнє
відділення

260,0 - - 260,0

Хорео
графічне
відділення

270,0 - -
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Струнно - 
смичкові 
інструменти

200,0 200,0 200,0

Духові та
ударні
інструменти

200,0 200,0 200,0 -

Народні
інструменти

200,0 200,0 200,0 -

Начальник управління культури Л. Розмаїта



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної

адміністрації «Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за 
навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах 

(школах естетичного виховання) Оболонського району м. Києва 
на 2018- 2019 навчальний рік»

Мета: належна організація навчально-виховного процесу початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) 
Оболонського району м. Києва та соціальний захист учнів шляхом 
встановлення єдиної плати за навчання у всіх школах естетичного виховання 
Оболонського району м. Києва.

1. Підстава розроблення проекту акта
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від ЗО листопада 2011 року № 2235 «Про 
внесення доповнень у додаток 6 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від Зісічня 
2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними 
адміністраціями окремих повноважень».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект розпорядження «Про затвердження розміру щомісячної батьківської 

плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладах (школах естетичного виховання) Оболонського району м. Києва на 
2018- 2019 навчальний рік» (надалі за текстом -  розпорядження) розроблено з 
метою затвердження єдиної плати за навчання у всіх початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Оболонського району 
м. Києва.

3. Суть проекту акта
Затвердити розмір плати батьків за навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання), який 
визначається один раз на рік перед початком нового навчального року 
дирекцією закладів за погодженням з органами місцевої виконавчої влади.

4. Правові аспекти
Правовою підставою для прийняття розпорядження є статті 6, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», статті 6, 26 Закону України «Про 
позашкільну освіту», пункт 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 
25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у 
державних школах естетичного виховання дітей», розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
ЗО травня 1997 року № 715 «Про плату за навчання у школах естетичного 
виховання системи Головного управління культури», від 30 листопада
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2011 року № 2235 «Про внесення доповнень у додаток 6 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті 
Києві державними адміністраціями окремих повноважень», пункт 6.4 
Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 
(школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури 
і мистецтв України від 06 серпня 2001 року № 523 «Про затвердження 
Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 
(школу естетичного виховання)» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2001 року № 803/5994.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту розпорядження відбуватиметься згідно затверджених 

видатків на 2018-2019 навчальний рік.

6. Прогноз впливу
Реалізація проекту розпорядження забезпечить необхідні умови для 

діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 
естетичного виховання) Оболонського району м. Києва.

7. Позиція заінтересованих сторін
Проект розпорядження не потребує погодження з заінтересованими 

сторонами.

8. Громадське обговорення
Проект розпорядження буде оприлюднено на офіційному сайті Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації у розділі «Обговорення/проекти 
розпоряджень Оболонської РДА, винесені на обговорення».

9. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження потребує погодження Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), що додається.

10. Правова експертиза
Проект розпорядження надається з метою визначення його відповідності 

нормам Конституції України, актам законодавства, верховенства права та прав 
людини, зокрема положенням Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

11. Запобігання дискримінації
У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації.
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12. Запобігання корупції
У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією.

13. Прогноз результатів
Реалізація проекту розпорядження забезпечить належну організацію 

навчально-виховного процесу початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів та соціальний захист учнів.

Начальник управління культури Л. Розмаїта


