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Про погодження розміру плати 

за навчання дітей в позашкільних 

навчальних закладах (школах естетичного 

виховання) Дніпровського району м. Києва 

на 2017-2018 навчальний рік 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України "Про позашкільну освіту",постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року №260 "Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", 

розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 30 травня 1997 року №715 "Про плату за навчання у 

школах естетичного виховання системи Головного управління культури", від 

31січня 2011 року №121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними 

адміністраціями окремих повноважень" та з метою належної організації 

навчально-виховного процесу в школах естетичного виховання Дніпровського 

району м. Києва: 

 

1. Погодити встановлену директорами шкіл естетичного виховання 

Дніпровського району м. Києва місячну плату за навчання дітей у школах 

естетичного виховання району на 2017–2018 навчальний рік: 

вокал (сольний спів): 

естрадний, джазовий 
 

академічний, народний 

 

- 250.00 грн. 
 

- 200.00 грн.  

фортепіано - 230.00 грн.  

гітара - 230.00 грн. 



ударні, духові, народні та інші музичні 

інструменти  

- 130.00 грн. 

струнно-смичкові інструменти - 140.00 грн. 

естрадне відділення (інструментальне) - 200.00 грн. 

вокально-хорове відділення  - 180.00 грн. 

композиція та імпровізація - 190.00 грн. 

художнє відділення - 200.00 грн. 

хореографічне відділення  - 230.00 грн. 
 

2. Звільнити на 100% від плати за навчання при наявності відповідних 

документів наступні категорії дітей: 

діти із багатодітних сімей; 

діти із малозабезпечених сімей; 

діти - інваліди; 

діти - сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;     
 

3. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації подати це 

розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві в установленому чинним законодавством 

України порядку. 
 

4.  Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації.  
 

5. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 
 

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації "Про погодження розміру плати 

за навчання дітей в позашкільних навчальних закладах (школах естетичного 

виховання) Дніпровського району м. Києва на 2016-2017 навчальний рік"                 

від 04.08.2016 №418, зареєстроване у Головному територіальному управлінні 

юстиції у місті Києві 17 серпня 2016 року за №105/1418 . 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Загородню А.В. 

 

 

 

 

 Голова                                                                             П.Онофрійчук 

 

 

 



 

 
 


