
Інформаційне повідомлення 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

про проведення консультацій з громадськістю 

 у формі публічного громадського обговорення проєкту розпорядження 

Оболонської районної а місті Києві державної адміністрації  

 

«Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах Оболонського району м. Києва на 2020-2021 

навчальний рік» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення: 

проєкт розпорядження Оболонської районної а місті Києві державної 

адміністрації «Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання у мистецьких школах Оболонського району м. Києва на 2020-2021 

навчальний рік». 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: 

збір пропозицій та зауважень до проєкту нормативно-правового акту. 

 

Строк подання пропозицій та зауважень: з 03.08.2020 по 18.08.2020 року 

 

Головним розробником нормативно-правового акту є управління 

культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції та зауваження: (004) 419 83 21. 

 

Контактна особа: Терехова Любов Михалівна- заступник начальника 

управління – начальник відділу з основної діяльності. 

 

Електронна адреса для подання звернень та пропозицій в режимі 

електронного листування: rozmaita_liana@ukr.net/ . 

 

Письмові пропозиції надсилаються за адресою:  

просп. Оболонський, 16, м.Київ,04205. 

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: 

після 18 серпня 2020 року на суб-веб сторінці Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації https://obolon.kyivcity.gov.ua/ . 
 

 

 

 

 

 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/


УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                            № _______________ 
 

 
 

Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах Оболонського району м. Києва на 2020-2021 

навчальний рік 
 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 21 Закону України «Про освіту», 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30 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 належної організації навчального процесу у мистецьких школах. 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:  
 

1. Затвердити розмір щомісячної батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах Оболонського району м. Києва на 2020-2021 навчальний 

рік, що додається. 
 

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

сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.  
 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Голова                         Кирило ФЕСИК 



                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         Розпорядження Оболонської 

                                                                         районної в місті Києві                        

  державної адміністрації 

                                                                         ________________ № _______ 

 

 

Розмір 

щомісячної батьківської плати за навчання у мистецьких школах 

Оболонського району м. Києва на 2020-2021 навчальний рік 

 

Відділення, 

інструменти 

Мистецькі школи, розмір батьківської плати, грн. 

 

Дитяча школа 

мистецтв № 5 

Оболонського 

району  

м. Києва 

Дитячі музичні 

школи  

№ 36, 37, 40 

Оболонського 

району  

м. Києва 

 

Дитяча 

музична 

школа № 39 

Оболонського 

району  

м. Києва 

 

Дитяча 

художня 

школа  

№ 3 

Оболонсь

кого 

району 

м. Києва 

Вокал 

естрадний 

 

310,0 310,0 310,0 - 

Вокал 

академічний 

 

280,0 280,0 280,0 - 

Вокал 

народний 

 

280,0 - 280,0 - 

Фортепіано, 

гітара, орган 

 

290,0 290,0 290,0 - 

Художнє 

відділення 

 

260,0 - - 260,0 

Хорео-

графічне 

відділення 

 

270,0 - - 
- 

 

Струнно-

смичкові 

інструменти 

 

200,0 200,0 200,0 
- 

 



Духові та 

ударні 

інструменти 

 

200,0 200,40 200,0 - 

Народні 

інструменти 

 

200,0 200,0 200,0 - 

 

 

Начальник управління культури                                               Ліана РОЗМАЇТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання у мистецьких школах Оболонського району м. Києва  

на 2020- 2021 навчальний рік» 
 

1. Резюме 

Метою проєкту розпорядження є належна організація навчально-

виховного процесу у мистецьких школах Оболонського району м. Києва. 

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Прийняття розпорядження вирішить проблему у визначенні розміру єдиної 

плати за навчання у мистецьких Оболонського району м. Києва.  

 

3. Суть проєкту акта 

Затвердити розмір плати батьків за навчання у мистецьких школах, який 

визначається один раз на рік перед початком нового навчального року 

дирекцією закладів за погодженням з органами місцевої виконавчої влади та 

встановити безоплатне навчання у мистецьких школах для окремих категорій 

населення. 

 

4. Вплив на бюджет 

Реалізація проєкту розпорядження відбуватиметься згідно затверджених 

видатків на 2020-2021 навчальний рік.  
 

5. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт розпорядження оприлюднено на суб-веб сторінці Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації для проведення консультацій з 

громадськістю у формі публічного громадського обговорення відповідно до 

вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики».  

 

6. Прогноз впливу 

 Проєкт розпорядження не передбачає впливу на: ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 

здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його 

окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних 

ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема 

забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

 

 



7. Позиція заінтересованих органів  

Проєкт розпорядження не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

8. Ризики та обмеження 

В даному проєкті розпорядження відсутні положення, які впливають на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків 

та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта. 

 

9. Підстава розроблення проєкту акта 

Правовою підставою для прийняття розпорядження є статті 6, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», статті 6, 26 Закону України  

«Про позашкільну освіту», стаття 21 Закону України «Про 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 30 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 20011 року № 121 

«Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 

повноважень», погодження Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 червня 

2020 року № 060-2977.  

 

 

Начальник управління культури      Ліана РОЗМАЇТА  

 

«_______»______________ 2020 року  

 


