
 
                                                                        

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Четверта  сесія                                                                             Восьмого скликання 

 

29.01. 2021                                                                                                №3  

 

Про погодження розміру плати  

та встановлення пільг за навчання  

у Андрушівській школі мистецтв 

ім. М.Максименка  на 2021 рік 

 

Керуючись статтею 26,32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Закону України від 22.06.2000 № 1841-III «Про 

позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

1997 року № 260 «Про встановлення плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», Положення про мистецьку школу, 

затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 

року № 686 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 

2018 р. за № 1004/32456,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Погодити з 1 січня 2021 року розмір щомісячної плати за навчання  

в  Андрушівській школі мистецтв ім. М.Максименка згідно з додатком 1. 
  

 2.Встановити додаткові пільги по оплаті за навчання дітей згідно з     

додатком 2. 

 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів         

(Ткаченко Д.В) та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 

 
          
           



         Додаток №1 до рішення 

         четвертої сесії   

         Андрушівської міської  

         ради восьмого скликання  

          від 29.01.2021 №3 

 

Розмір щомісячної плати за навчання  

у Андрушівській школі мистецтв ім.М.Максименка Андрушівської 

міської ради на 2021 рік 

№ п/п Фах 
Розмір плати за місяць 

(грн.) 

 Клас Фортепіано 120,00 

 Клас Баяна 80,00 

 Клас гітари 120,00 

 клас домри 70,00 

 Клас скрипки 90,00 

 Клас духових інструментів 70,00 

 вокально-хоровий клас 130,00 

 Клас хореографії 130,00 

 Клас образотворчого мистецтва 100,00 

 

Секретар  ради        Ольга ПРОКОПЕНКО 

 

 

 



           

         Додаток №2 до рішення 

         четвертої сесії   

         Андрушівської міської  

         ради восьмого скликання  

           від 29.01.2021 №3 

 

Перелік пільг по оплаті за навчання дітей 

у Андрушівській школі мистецтв ім.М.Максименка Андрушівської 

міської ради на 2021 рік 

 

 Згідно з п.2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» 

звільняються від оплати за навчання: 

- діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- діти з інвалідністю; 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування. 

    Перелік додаткових пільг по оплаті 

за навчання дітей у Андрушівській школі мистецтв ім.М.Максименка 

Андрушівської міської ради на 2021 рік 

 

 1. Звільняються від оплати за навчання: 

- діти, батьки яких є учасниками АТО /ООС . 

Секретар  ради        Ольга ПРОКОПЕНКО 

  

  

  

  

   

 

 


