
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації «Про встановлення додаткових пільг з 

плати за навчання в дитячих музичних школах № 4                                 

ім. Д.Д. Шостаковича, № 9, №10, № 27, № 28 Печерського району 

міста Києва» 

 

1. Мета 

Метою прийняття розпорядження є встановлення додаткової пільги щодо 

плати за навчання в дитячих музичних школах № 4 ім. Д.Д. Шостаковича, № 9, 

№10, № 27, № 28 Печерського району міста Києва. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проєкт розпорядження розроблено відповідно до статей 6, 41 Закону України 

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

освіту», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2022 року № 5892/5933                 

«Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які приймали (приймають) 

участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України, членам їх сімей, членам загиблих (померлих) Захисників 

і Захисниць України», 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». 

Прийняття цього розпорядження вирішить проблему із встановлення 

додаткової пільги щодо плати за навчання дітей із сімей киян – які приймали 

(приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, а також дітей із сімей з числа загиблих 

(померлих) киян-Захисників і киян-Захисниць України.  

 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєктом акта встановлено додаткову пільгу, зокрема встановлено пільгове 

навчання для окремих категорій населення, визначених рішеннями Київської 

міської ради від 15 грудня 2022 року № 5892/5933 «Про надання додаткових пільг 

та гарантій киянам, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у 

зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам їх сімей, 

членам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України» відповідно Закону 

України «Про позашкільну освіту». 
 

4. Правові аспекти 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про позашкільну 

освіту», рішення Київської міської ради рішення від 15 грудня 2022 року                         

№ 5892/5933 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які приймали 

(приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 
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захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, членам їх сімей, членам загиблих (померлих) 

Захисників і Захисниць України», 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». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту розпорядження відбуватиметься згідно затверджених 

видатків на відповідний навчальний рік. Витрати з місцевого бюджету на 2022-

2023 навчальний рік за прогностичним розрахунком становлять 71450,00 (сімдесят 

одну тисячу чотириста п’ятдесят двадцять) грн. Надходжень до місцевого 

бюджету проєктом розпорядження не передбачено. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт розпорядження погоджено з Громадською радою Печерського 

районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до вимог Порядку 

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                   

від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики».  

Під час громадського обговорення зауважень та пропозицій, а також внесення 

змін до проєкту розпорядження не надходило. 

Проєкт розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 
 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті розпорядження відсутні положення: що порушують права та 

свободи гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод, що 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 його 

реалізації. 

 

8. Прогноз результатів 

Реалізація даного проєкту розпорядження сприятиме організації навчально-

виховного процесу на належному рівні. 

Проєкт розпорядження не має 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. 

 

Начальник відділу            Діана МАРИНИЧ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

