
  
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__________________                  № _________________ 

 

Про погодження 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 2022-2023 навчальний рік 
 

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

адміністрації», статті 21 Закону України «Про освіту», 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, рішення Київської міської ради від 03 березня                

2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям киян - 

Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції 

Гідності», рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2014 року № 271/271 

«Про надання додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей», 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 
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встановлення розміру плати за навчання у мистецьких школах та у відділенні 

початкового естетичного виховання, що працює на засадах самоокупності, 

 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:  

 

1. Погодити розмір щомісячної батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах Оболонського району м. Києва на 2022-2023 навчальний 

рік:  

1) У дитячій художній школі № 3    350,0 гривень 
 

2) У дитячій школі мистецтв № 5:  
 

художнє відділення      350,0 гривень 

хореографічне відділення     350,0 гривень 
 

3) У дитячих музичних школах № 36, № 37, № 39, № 40, дитячій школі 

мистецтв № 5 за такими напрямками:  

інструменти фортепіано, гітара, орган    400,0 гривень 

струнно-смичкові інструменти    350,0 гривень 

народні інструменти      300,0 гривень 

духові та ударні інструменти     350,0 гривень 

академічний вокал       400,0 гривень 

естрадний вокал       500,0 гривень 

4) У дитячій музичній школі № 39 та дитячій школі мистецтв № 5 за 

напрямком: 
 

 народний вокал                 400,0 гривень 

 

2. Погодити 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 2022-2023 

навчальний рік:  
 

1) музичне відділення:   
 

за 1 годину з фаху (45 хв.)            600,0 гривень 

за 2 години з фаху (90 хв.)             1200,0 гривень 

за 1 групову годину (45 хв.)          150,0 гривень  

 

2) комплексне навчання у музичному відділенні:  
 

за 2 години з фаху (90 хв.)                             1200,0 гривень 
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за 1 групову годину з музично – 

теоретичних предметів (45 хв.) 

 

         150,0 гривень           

за 1 групову годину з хору (45 хв.)          150,0 гривень 

місячна вартість за загальний комплекс  

навчання у музичному відділенні (180 хв.)            1500,0 гривень 

  

 3) хореографічне відділення: 
 

за 1 групову годину (45 хв.)                            150,0 гривень 

за 2 групові години (90 хв.)           300,0 гривень 

   

 4) художнє відділення:  
 

за 1 групову годину (45 хв.)                            150,0 гривень 

за 4 групові години (180 хв.)           600,0 гривень 

 

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

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

піклування, діти киян - Героїв Небесної Сотні та діти киян - постраждалих 

учасників Революції Гідності, діти киян - учасників антитерористичної операції 

(в т. ч. загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час участі у антитерористичній операції, та діти киян - учасників 

антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти) 

здобувають позашкільну мистецьку освіту безоплатно.  

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                           Кирило ФЕСИК 

 

 

 

 

 

 


