
Проект

Про погодження щомісячної 
плати за навчання дітей в дитячих 
музичних школах №№ 4 
ім. Д. Шостаковича, 9, 10,
27, 28 Печерського району 
міста Києва на 2016 - 2017 
навчальний рік

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру 
плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», 
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 30 листопада 2011 року № 22 
«Про внесення доповнень у додаток 6 до 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», листа - погодження 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06 липня 2016 року № 060-4887, рішення 
ради директорів Дитячих музичних шкіл №№ 4 ім Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 
28 Печерського району міста Києва від 01.06.2016 року та з метою належної 
організації навчально - виховного процесу в дитячих музичних школах №№ 4 
ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва:

1. Погодити встановлену директорами дитячих музичних шкіл №№ 4 
ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва місячну 
батьківську плату за навчання дітей в дитячих музичних школах Печерського 
району міста Києва, у залежності від обраного фаху навчання та за навчання в 
групах на самоокупності на 2016 -  2017 навчальний рік, згідно з додатком до 
цього розпорядження.

2. Звільнити від плати за навчання 100% дітей з багатодітних сімей, дітей 
з малозабезпечених сімей, дітей - інвалідів, дітей - сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації подати розпорядження на 
державну реєстрацію до Головного управління юстиції у місті Києві в 
установленому чинним законодавством України порядку.

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 
розпорядження на офіційному веб - сайті Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації.



5. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2015 № 398 
«Про погодження розміру плати за навчання в дитячих музичних школах №№ 4 
ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва на 2015 -  
2016 навчальний рік».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
виконуючого обов’язки першого заступника голови Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації Д. Загуменного.

Г олова С. Мартинчук



ПОДАННЯ

Д. Маринич

Д. Загуменний 

О. Донець

Т. Пашкевич

І. Щепетова

Рахунок розсилки :

Київська міська державна адміністрація 
прокуратура Печерського району 
відділ організації діловодства 
відділ культури, туризму та 
охорони культурної спадщини 
юридичний відділ

- 1 
- 1 
- 1

- 1 
- 1

Начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної 
спадщини

ПОГОДЖЕНО :

в.о. першого заступника голови

керівник апарату

начальник відділу 
організації діловодства

начальник юридичного відділу



Пояснювальна записка до проекту розпорядження

„ Про погодження щомісячної плати за навчання дітей в дитячих
музичних школах №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району

міста Києва на 2016 - 2017 навчальний рік”

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

До відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації радою директорів комунальних 
мистецьких навчальних закладів Печерського району м. Києва Дитячих музичних 
шкіл №№ 4 ім .Д.Шостаковича, 9, 10, 27, 28 було надано рішення від 01.06.2016 року, 
яким пропонується встановити з 01.09.2016 року щомісячну батьківську плату за 
навчання дітей в дитячих музичних школах Печерського району м. Києва на 2016 -  
2017 навчальний рік, у залежності від обраного фаху навчання та за навчання в групах 
на самоокупності.

Для про погодження з 01.09.2016 року розміру плати за навчання в залежності 
від обраного фаху навчання та за навчання в групах на самоокупності необхідно 
підготувати проект розпорядження Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Метою прийняття даного розпорядження є належна організація навчально - 
виховного процесу в дитячих музичних школах №№ 4 ім. Д.Шостаковича, 9, 10,27, 
28 Печерського району міста Києва

Оптимальним шляхом досягнення цієї мети є прийняття розпорядження 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ,Дро погодження 
щомісячної плати за навчання дітей в дитячих музичних школах №№ 4 ім. Д. 
Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва на 2016 - 2017 
навчальний рік”.

3. Правові аспекти.

Проект розпорядження , Д ро погодження щомісячної плати за навчання дітей 
в дитячих музичних школах №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського 
району міста Києва на 2016 - 2017 навчальний рік” підготовлено відповідно до 
Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 
1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 
школах естетичного виховання дітей», розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 
листопада 2011 року № 22 «Про внесення доповнень у додаток 6 до 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», листа - погодження



Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), рішення ради директорів Дитячих музичних шкіл 
№№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва від 
01.06.2016 року та з метою належної організації навчально - виховного процесу в 
дитячих музичних школах №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10,27, 28 Печерського 
району міста Києва.

4. Фінансово -  економічне обґрунтування.

Реалізація даного проекту розпорядження не потребує матеріальних витрат з 
місцевого бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів.

Предмет даного проекту розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації потребує погодження Головного управління юстиції у місті 
Києві в установленому чинним законодавством України порядку.

6. Регіональний аспект.

Прийняття цього проекту розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації стосується дітей Печерського району міста Києва.

7. Громадське обговорення.

Проект розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів.

Прийняття даного проекту розпорядження дасть змогу погодити встановлену 
директорами дитячих музичних шкіл №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 
Печерського району міста Києва місячну батьківську плату за навчання дітей в 
дитячих музичних школах Печерського району міста Києва, у залежності від обраного 
фаху навчання та за навчання в групах на самоокупності на 2016 -  2017 навчальний 
рік та звільнити від плати за навчання повністю дітей з багатодітних сімей, дітей з 
малозабезпечених сімей, дітей - інвалідів, дітей - сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Начальник відділу культури, туризму 
та охорони культурної спадщини Д. Маринич



Додаток 
до розпорядження Печерської 
районної в місті Києві 
державної адміністрації 
від___________ 2016р. №___

Розмір щомісячної плати за навчання дітей в Дитячих музичних школах 
№№ 4 ім. Д.Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва на 
2016 - 2 0 1 7  навчальний рік:

ЛІ1 з п Н а з в а  і н с т р у м е н т ) ;  с п е ц і а л і з а ц і ї Р о з м і р  п л а т и  за  н а в ч а н н я  на 

м і с я ц ь  в г р н

1. Фортепіано, гітара 230.00 грн.
2. Народні інструменти 130,00 грн.
Л
Д . Струнно-смичкові інструменти 140,00 грн.
4. Духові та ударні інструменти 130,00 грн
5. Вокал академічний 200,00 грн
6. Вокал естрадний 250,00 грн
7. Естрадне відділення 200,00 грн
8. Композиція та імпровізація 190,00 грн

Розмір щомісячної плати за навчання в групах на самоокупності в Дитячих 
музичних школах №№  4 ім.Д.Д.Шостаковича, 9, 10, 27, 28Печерського району м. 
Києва на 2016 -  2017 навчальний рік

Дитяча музична школа № 4 ім.Д.Д.Шостаковича

Фахове навчання 900,00
Творчі напрями (індивідуальні) 450,00
Творчі напрями (групові) 130,00

Дитяча музична школа № 9

Фахове навчання 900,00
Творчі напрями (індивідуальні) 450,00
Творчі напрями (групові) 150,00

Дитяча музична школа № 10

Фахове навчання 450,00
і Творчі напрями (групові) ^  130,00

Дитяча музична школа № 27

Фахове навчання 900,00
Творчі напрями (індивідуальні) 450,00



Дитяча музична школа № 28

Фахове навчання (старші класи) 1 900,00
Фахове навчання (молодші класи) 720,00

Керівник апарату О. Донець


