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ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__________________                  № _________________ 

 

Про затвердження розмірів щомісячної батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах та у відділенні початкового естетичного виховання, що 

працює на засадах самоокупності у дитячій школі мистецтв № 5 

Оболонського району м. Києва на 2021-2022 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», Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 

власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року № 796, Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними 

і комунальними закладами культури, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271, наказу Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 

від 23 липня 2010 року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання 

платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року                       

№ 1196/18491, розпоряджень 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», від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними 

в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», з метою 

встановлення розміру плати за навчання у мистецьких школах та у відділенні 

початкового естетичного виховання, що працює на засадах самоокупності, 

 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:  
 

1. Затвердити розмір щомісячної батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах Оболонського району м. Києва на 2021-2022 навчальний рік, 

що додається. 



2. Затвердити розмір щомісячної батьківської плати за навчання у відділенні 

початкового естетичного виховання, що працює на засадах самоокупності у 

дитячій школі мистецтв № 5 Оболонського району м. Києва на 2021-2022 

навчальний рік, що додається. 

 

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

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

здобувають позашкільну освіту безоплатно.  
 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                           Кирило ФЕСИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Подання: 

 

 

     Начальник відділу культури                                       Ліана РОЗМАЇТА 

 

 

 

    Погоджено: 

 

 

     Перший заступник голови                                          Олександр ЦИБУЛЬЩАК 

 

 

     Виконувач обов’язків  

     керівника апарату                                                        Олександр БОЛТИВЕЦЬ 

 

 

    Виконувач обов’язків  

    начальника юридичного відділу                                 Олександр БОЛТИВЕЦЬ 

 

 

    Виконувач обов’язків  

    начальника фінансового управління                          Олена САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         Розпорядження Оболонської 

                                                                         районної в місті Києві    

  державної адміністрації 

                                                                         ________________ № _______ 

РОЗМІР 

щомісячної батьківської плати за навчання у мистецьких школах 

Оболонського району м. Києва на 2021-2022 навчальний рік 

  

Відділення, 

інструменти 

Мистецькі школи, розмір батьківської плати, грн. 

  

Дитяча 

школа 

мистецтв 

№ 5 

Оболонсь

кого 

району  

м. Києва 

Дитячі музичні 

школи  

№ 36, 37, 40 

Оболонського 

району  

м. Києва 

  

Дитяча му

зична 

школа № 

39 

Оболонськ

ого району  

м. Києва 

  

Дитяча       художня 

школа  № 3 

Оболонськогорайону 

м. Києва 

Вокал 

естрадний 
500,0 грн 500,0 грн 500,0 грн - 

Вокал 

академічний 
400,0 грн 400,0 грн 400,0 грн - 

Вокал 

народний 
400,0 грн - 400,0 грн - 

Фортепіано, 

гітара, орган 
400,0 грн 400,0 грн 400,0 грн - 

Художнє відді

лення 
350,0 грн - - 350,0 грн 

Хорео-

графічне відділ

ення 

350,0 грн - - 
- 

  

Струнно-

смичкові інстр

ументи 

350,0 грн 350,0 грн 350,0 грн 
- 

  

Духові та 

ударні 

інструменти 

350,0 грн 350,0 грн 350,0 грн - 

Народні інстру

менти 
300,0 грн 300,0 грн 

         300,0 

грн 
- 

  

Начальник  відділу культури                                                

Оболонської районної в місті  

Києві державної адміністрації                     Ліана РОЗМАЇТА  



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         Розпорядження Оболонської 

                                                                         районної в місті Києві 

  державної адміністрації 

                                                                         ________________ № _______ 

  

РОЗМІР 

щомісячної батьківської плати за навчання у відділенні початкового 

естетичного виховання, що працює на засадах самоокупності у дитячій 

школі мистецтв № 5 Оболонського району м. Києва 

на 2021-2022 навчальний рік 

  

Відділення 
Кількість годин на 

тиждень 

Вартість послуг  

за  місяць навчання 

  

  

Музичне відділення 

    

1 година з фаху (45 хв.)      600,00 грн 

2 години з фаху (90 хв.)  1200,00 грн 

1 групова година (45 хв.) 
150,00 грн 

  

  

Комплексне 

навчання у 

музичному 

відділенні 

    

2 години з фаху (90 хв.)                1200,00 грн 

1 групова година з 

музично – теоретичних 

предметів  

(45 хв.) 

150,00 грн 

1 групова година з хору 

(45 хв.) 
150,00 грн 

Всього (180 хв.) 

(загальна місячна 

вартість  за комплексне 

навчання у музичному 

відділенні) 1500,00 грн 

  

Хореографічне 

відділення 

    

1 групова година (45 хв.)                150,00 грн 

2 групові години (90 хв.) 
                300,00 грн 

  

Художнє відділення 

    

1 групова година (45 хв.)                 150,00 грн 

4 групові години (180 хв.) 
   600,00 грн 

  

  

Начальник відділу культури 

Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації                   Ліана РОЗМАЇТА  


