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ПВЧВРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

-04.08.2022 214
.lVл

Про погодженпя розмiру щомiсячllоl батькiвськоi плати за навчання
в дитячих музичних школах Л! 4 iM. Д.Д. Шостаковича, .I!Ъ 9, .ItlЪl0, ЛЁ 27,

Лl! 28 Печерського району MicTa Кисва на 2022- 2023 навчальний piK

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про ocBiTy>>, кПро позашкiльну ocBiTy>,
<Про MicueBi державнi адмiнiстрацii), постанови Кабirrеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 1997 року М 2б0 <Про встановлення розмiру плати за навчання

у державних школах естетичного вихованнJl дiтей>, рiшень Киiвськоi MicbKoi

ради вiд 0З березня 20lб року N9 118/ll8 <Про надання додаткових пiльг
та гарантiй сiм'ям киян - Героiв НебесrlоТ CoTHi та киянам - постраждалим

учасникам Революцii Гiдностi> та вiд 09 жовтня 2014 року Np 27112'71

кПро надання додаткових пiльг та гарантiй киянам - учасникам
антитерористичноi операцii та членам rx сiмей>, розпорядження виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi бдмiнiс,грачii)
вiд 30 травня l997 року М 7l5 кПро плату за навчання у школах естетичного
виховання системи Головного управлiння культури)) (зi змiнами),

розпорядження виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (Киiвськоi MicbKoI

державноТ адмiнiстрацii) вiд 3l сiчня 20l l року Jф l2l кПро реа;riзаrtiю
районними в MicTi Кисвi державними адмiнiстрацiями окремих повноважень)
(зi змiнами) та з метою належноi органiзачiТ навчально-виховного процесу
в дитячих музичних lllкoJtax Jф 4 iM. .Г{.!. ttJостаковича, No 9, Ns l0, JYg 27, Nа 28
Печерського району MicTa Кисва
ЗоБоВ'ЯЗУК):

l. Погодити розмiр цtомiсячноi батькiвськоi плати за навчання дir,ей
в дитячих музичних школах Jф 4 iM. Щ.Щ. Шостаковича, J\! 9, N9 l0, Jф 27,

Nэ 28 Печерського району MicTa Киева на2022-202З навчальний piK, а саме:

l ) Фортепiано - 400,,00 грн.;

2) Гiтара - 400,00 грн.;

3) !,yxoBi та уларнi iнструмеrrти - 350,00 грн.;



)

4) Народнi iнструменти - 300,00 грн.;

5) Сr,рунно-смичковi iнсr,руменr.и - З50,00 грн.;

б) Художне вiддiлення - 350,00 грн.;

7) Хореографiчне вiддiлення - 350,00 грн.;

8) Народний, академiчний вок€ш - 400,00 грн.;

9) Естрадний BoKа.тI - 500,00 грн.;

l0) Театральне вiддiлення - 350,00 грн.;

l l) Естрадний вiддiл - 450,00 rрн.;

12) Хорове вiддiлення - 300,00 грн,;

l3) Композицiя та iмпровiзацiя - 550,00 грн.;

. 2, Встановити, що дiти iз багатодiтних сiмей, дiти iз малозабезпеченихсiмей, дiти з iнвалiднiстr, дi.,."-."роти i дiти, позбавленi батькiвського
пiклування, здобувають позашкiльну оЬвi,гу безоплатно,

З. Встановити як додаткову пiльry, плату за навчання у позашкiльних

:.?:_*1r"* 
закладах Печерського району м. Киева, в розмiрi l (олна) гривня намlсяць для:

l) {iтей киян - ГероТв IJебесноl
учасникiв Революцii Гiдностi.

CoTHi та дiтей киян постраждаJ.Iих

, 2) !iтей киян - учасникiв антитерористичноi операцii (в т. ч. загиблих(померлих) внаслiдок поранення, nonryiii u" калiцтва, oo"p*un"* пiд час участiу антитерористичнiй операuii. та дiтей киян - yuu.n"niu антитерористич Hoiоперацii, якi перебувають в полонi або зникли безвiсти).

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження Печерськоi'
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд d7 *ourn" ZOZr року Ng 650
<про погодження розмiру щомiсячноi батькiвськоi плати за 

"uuru"", 
в дитячихмузичних школах.,ф 4 iM, !,!. tllостаковича, Nе 9, лlо l0, м 27, j\г9 28

Печерського району MicTa Киева на202| - 2022 навчальний piK>, зареестроване
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у Центральному мiжрегiональному управлiннi MiHicTepcTBa юстицiТ (м. Киiв)
21 жовтня 2021 року за Ns 2351583 та розпорядження Печерськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 3l сiчня 2022 року Nч 46
<Про встановлення додаткових пiльг з плати за навчання у позашкiльних
навчzulьних закладах Печерського району м. Киева>, заресстроване
у Щентральному мiжрегiональному управлiннi MiHicTepcTBa юстицii (м. Киiв)
l l лютого 2022 pol<y за Ns 6|1722.

, 5, Розпорядження набирае чинностi з дня його оприлюднення.

6, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
Невмержи .В., вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.
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MIHICTEPCTBO ЮСТИЦIi УКРА[НИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ

MIHIсTEPсTBA юстищi (м, киiв)
ЦМУ МК) (м, Киiв)

вlддIл дЕржАвнот рЕестрАцli нормАтивно_llрАвоtsих AKTIB
вул. Сверстюка, l5, м. Киiв,02002, тел.: (044) 541-00-4l, 541-0з-52

E,mail: info@kv.minjust,gov,ua, сайт: https:/ikyivobljust.gov,ua, кол згiлно з е.щрпоу 433 l5б02

ogt_a\ _ 20L2N,2lа?ч1 -2 L t]a Ns вlд

лiлiя Соколова
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Печерська районна в Micтi
Кисвi лержавна адмiнiстрацiя

вул. Омеляновича-Павленка, l 5,
м. КиIв, 0l0l0

Про повернення нормативно-
правового акта пiсля дeprrcaBrroi
ресстрацi'f

Направляемо пiсля державноi реестрацii розпорядження Печерськоi
раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 04 серпня 2022 року Nэ 2l4
(про погодження розмiру щомiсячноi батькiвськоi плати за навчання в
дитячих музичних школах JФ 4 iM. !.{. Шостаковича, Jф 9, J& 10, ЛЬ 27, Ns 28
Печерського району MicTa Кисва на 2022 - 202з навчальний piK>,
заресстроване в I-{ентральному мiжрегiональному управлiннi MiHicTepcTBa
юстицii (м. Киiв) <09> серпня 2022 року за Ns lЗ8/799.

.Щодатки: на l3 арк, в l лрим

щr

В. о. начальника вiддiлу
дерrкавноi реестрацiТ нормати вно-
правових акгiв Щентрального
мiлсрегiонального управлiння
MiHicTepcTBa юстицiI (м. Киiв)

lлля Бабичев 54l004 l


