УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 20. 07.2018 р.

м. Яремче

№ 73

Про контингент та розмір
батьківської плати за навчання
учнів у Яремчанській дитячій
школі мистецтв на 2018-2019
навчальний рік
Керуючись ст.ст.27, 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про позашкільну
освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374
«Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»
(із змінами та доповненнями), від 25 березня 1997 року № 260 «Про
встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного
виховання дітей» та розглянувши пропозиції директора Яремчанської
дитячої школи мистецтв,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити контингент учнів Яремчанської дитячої школи мистецтв в
кількості 340 учнів.
2. Погодити розмір щомісячної плати за навчання у Яремчанській дитячій
школі мистецтв (додаток 1) і ввести в дію з 01 вересня 2018 року.
3. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання (додаток 2).
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради від 25.07.2017 р. №58 «Про оплату за навчання у
Яремчанській дитячій школі мистецтв».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 20.07.2018р.№ 73
РОЗМІР
щомісячної плати за навчання у Яремчанській ДШМ
1. Хореографічний відділ – 160 грн.
2. Образотворчий відділ – 155 грн.
3. Музичний відділ:
- фортепіано

– 150 грн.

- скрипка

– 150 грн.

- естрадний клас – 150 грн.
- баян, акордеон – 125 грн.
- цимбали

– 145 грн.

- гітара

– 140 грн.

- бандура

– 120 грн.

- духові інструменти (сопілка, саксофон) – 130 грн.,
- ударні інструменти – 140 грн.

Керуючий справами виконкому

Олександр Шимко

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 20.07.2018р.№ 73
ПЕРЕЛІК ПІЛЬГ
щодо плати за навчання у Яремчанській ДШМ
1.
Відповідно до п.2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну
освіту» звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків:
1.1. Діти з багатодітних сімей;
1.2. Діти із малозабезпечених сімей;
1.3.Діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної
комісії);
1.4. Діти-сироти;
1.5. Діти, позбавлені батьківського піклування.
2. Звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків:
2.1. Діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок воєнних дій;
2.2. Діти військовослужбовців дійсної служби, які загинули при виконанні
службових обов'язків, або стали інвалідами І-ї чи ІІ-ї групи;
2.3. Діти, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
2.4. Особливо обдаровані діти – лауреати міжнародних та всеукраїнських
фахових конкурсів (виконавці-солісти за зайняте І, ІІ, ІІІ місце).
3. Звільняються від оплати за навчання на 50 відсотків:
3.1. Діти батьків-інвалідів праці та загального захворювання І-ї і ІІ-ї групи;
3.2. Діти-напівсироти (при втраті одного з годувальників);
3.3. Особливо обдаровані діти-дипломанти міжнародних і всеукраїнських
фахових конкурсів, а також переможці обласних та міських фахових
конкурсів (виконавці-солісти за зайняте І, II, III місце).
4. Учні, які навчаються одночасно на двох відділах (класах), вносять
плату за навчання за один відділ (клас) в повному розмірі, за другий – в
розмірі 50 відсотків, при цьому 100% коштів вноситься за навчання, де
встановлена більша плата.
5. При наявності двох і більше учнів з однієї сім'ї, які навчаються в
початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі, плата
вноситься в повному розмірі за одного учня і 50 відсотків – за інших, при
цьому 100% коштів вноситься за навчання, де встановлена більша плата.
6. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може
застосовуватись лише одна пільга (за бажанням батьків).
7. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та
періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією
навчального закладу.
8. Пільги надаються на підставі поданих батьками відповідних
документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті, з 01
до 10 числа того місяця, в якому батьки учня подали письмову заяву.

9. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 10
числа того місяця, в якому батьки учня подали письмову заяву, оплата за
відповідний місяць здійснюється в повному розмірі.
10. Пільги, зазначені у п.2.4 та п.3.3 надаються з 01 вересня наступного
навчального року терміном на дев’ять місяців (для випускників – з
наступного місяця від подання відповідних документів до кінця навчального
року).

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

