
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про оплату за навчання 

у мистецьких школах  

Івано-Франківської міської 

територіальної громади 

 

Керуючись ст.ст.27, 32  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 

позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України  від 06 липня 

1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року №260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей» та з врахуванням пропозицій директорів мистецьких 

шкіл Івано-Франківської міської територіальної громади, виконавчий 

комітет Івано-Франківської міської ради 
 

вирішив: 
 

1. Погодити запропонований директорами мистецьких шкіл розмір 

щомісячної плати за навчання у мистецьких школах Івано-Франківської 

міської територіальної громади (додаток 1) для дітей, офіційно 

зареєстрованим місцем проживання яких є населені пункти Івано-

Франківської міської територіальної громади і ввести в дію з 01 

вересня 2021 року. 

2. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання (додаток 2) та 

порядок використання коштів, одержаних від плати за навчання у 

вищезгаданих закладах (додаток 3).  

3. Затвердити контингент учнів мистецьких шкіл Івано-Франківської 

міської територіальної громади (додаток 4). 

4. Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, 

роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями 

(З.Гелеван) оприлюднити дане рішення в газеті «Західний кур’єр». 
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5. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 17.08.2017р. №611 «Про оплату за 

навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах міста», від 02.01.2020р. №3 «Про оплату за навчання у 

Підпечерівській дитячій школі мистецтв Івано-Франківської міської 

ради» та від 05.01.2021р. №2 «Про оплату за навчання у 

Тисменичанській дитячій музичній школі Івано-Франківської міської 

ради». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В.Дротянко. 

 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 
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Додаток  1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від  ______2021 р. №____ 

 

 

 

РОЗМІР  

щомісячної плати за навчання у мистецьких школах 

Івано-Франківської міської територіальної громади 

 

 

1. Гітара       – 300 грн. 

2. Сольний спів      – 300 грн. 

3. Фортепіано       – 300 грн. 

4. Скрипка       – 140 грн. 

5. Альт, віолончель, контрабас    – 100 грн. 

6. Народні інструменти     – 140 грн. 

7. Саксофон       – 300 грн. 

8. Флейта, кларнет, сопілка    – 140 грн. 

9. Гобой, фагот      – 100 грн. 

10. Мідні духові інструменти    – 100 грн. 

11. Ударні інструменти     – 200 грн. 

12. За навчання в дитячій хореографічній школі – 250 грн. 

13. За навчання в дитячій художній школі та  

художньому відділенні дитячої школи 

мистецтв       – 200 грн. 

14. За навчання в групах, що працюють 

 на засадах самоокупності (за 1 год.)   – 120 грн. 

15. За індивідуальну форму навчання  

 на засадах самоокупності (за 1 год.)   – 300 грн. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 
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Додаток  2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від  ______2021 р. №____ 

 

 

ПЕРЕЛІК ПІЛЬГ  

щодо плати за навчання у мистецьких школах 

Івано-Франківської міської територіальної громади 

 

1. Відповідно до п.2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» 

звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків: 

1.1. Діти з багатодітних сімей; 

1.2. Діти із малозабезпечених сімей; 

1.3. Діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком 

медичної комісії); 

1.4. Діти-сироти;  

1.5. Діти, позбавлені батьківського піклування. 

2. Звільняються від оплати за навчання на 100 відсотків: 

2.1. Діти батьків, у яких розмір коштів, що припадають на одного 

члена сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної 

плати (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 06 

липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей»); 

2.2. Діти, матері яких нагороджені орденом «Мати-героїня»; 

2.3. Діти інвалідів та учасників бойових дій (в тому числі учасників 

АТО, ООС), осіб репресованих органами МВС, КДБ і судами за 

національно-патріотичні, релігійні та інші переконання і дії; 

2.4. Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС; 

2.5. Діти військовослужбовців дійсної служби, які загинули при 

виконанні службових обов'язків, або стали інвалідами І-ї чи ІІ-ї 

групи; 

2.6. Особливо обдаровані діти – лауреати міжнародних та 

всеукраїнських фахових конкурсів (за зайняте І, ІІ, ІІІ місце). 

3. Звільняються від оплати за навчання на 50 відсотків: 

3.1. Діти батьків-інвалідів праці та загального захворювання І-ї і ІІ-ї 

групи; 

3.2. Діти-напівсироти (при втраті одного з годувальників); 

3.3. Особливо обдаровані діти – дипломанти міжнародних і 

всеукраїнських фахових конкурсів а також переможці обласних та 

міських фахових конкурсів (за зайняте І, II, III місце). 

4. Учні, які навчаються грі одночасно на двох музичних інструментах, або 

навчаються одночасно в двох мистецьких школах міської 



5 

 

територіальної громади, вносять плату за навчання за один інструмент 

(за навчання в одному закладі) в повному розмірі, за другий – в розмірі 

50 відсотків, при цьому 100% коштів вноситься за навчання, де 

встановлена більша плата. 

5. При наявності двох і більше учнів з однієї сім'ї, які навчаються в 

мистецьких школах міської територіальної громади, плата вноситься в 

повному розмірі за одного учня і 50 відсотків – за інших, незалежно від 

того, навчаються вони в одному чи в різних мистецьких школах міської 

територіальної громади, при цьому 100% коштів вноситься за навчання, 

де встановлена більша плата. 

6. Пільги, зазначені у п.1 – п.5 надаються тільки учням, офіційно 

зареєстрованим місцем проживання яких є населені пункти Івано-

Франківської міської територіальної громади. 

7. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись 

лише одна пільга (за бажанням батьків). 

8. Учням, які навчаються на індивідуальній формі чи у групах, що 

працюють на засадах самоокупності пільги не надаються. 

9. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією 

навчального закладу. 

10. Пільги надаються протягом навчального року при наявності 

відповідних документів, поданих до 20 числа поточного місяця. 

11. Пільги, зазначені у п.2.6 та п.3.3 надаються з 01 вересня наступного 

навчального року терміном дев’ять місяців (для випускників – з 

наступного місяця від подання відповідних документів до кінця 

навчального року) учням – переможцям фахових конкурсів, які брали 

участь у конкурсах виключно за рішеннями методичних рад мистецьких 

шкіл (в інших випадках дані пільги не надаються).  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 
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 Додаток  3 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від  _____2021 р. №_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, одержаних від плати за навчання 

у мистецьких школах Івано-Франківської міської територіальної громади: 

 

Основний контингент: 

 заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці   – 91% 

 комунальні послуги       – 4% 

 відрядження, 

придбання матеріальних цінностей,  

оплата послуг (крім комунальних)     – 5% 

 

Індивідуальні форми навчання, що працюють на засадах самоокупності: 

 заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці   – 91% 

 комунальні послуги       – 4% 

 відрядження, 

придбання матеріальних цінностей,  

оплата послуг (крім комунальних)     – 5% 

 

Групи, що працюють на засадах самоокупності: 

 заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці   – 60% 

 комунальні послуги       – 4% 

 відрядження, 

придбання матеріальних цінностей,  

оплата послуг (крім комунальних)     – 36% 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 
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Додаток  4 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від  ______2021 р. №___ 

 

 

КОНТИНГЕНТ 

учнів мистецьких шкіл 

 Івано-Франківської міської територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад Основний 

контингент 

(кількість учнів) 

1.  Дитяча музична школа №1 ім.М.Лисенка 725 

2.  Дитяча музична школа №2 

ім.М.Барвінського 

689 

3.  Дитяча музична школа №3  

ім.А.Кос-Анатольського 

601 

4.  Дитяча художня школа  390 

5.  Дитяча хореографічна школа 250 

6.  Підпечерівська дитяча школа мистецтв 67 

7.  Тисменичанська дитяча музична школа 75 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Ігор Шевчук 
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Пояснювальна записка 

до проекту рішення  «Про оплату за навчання у мистецьких школах 

Івано-Франківської міської територіальної громади» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Всі кошти, які надходять від оплати за навчання у мистецьких 

школах спрямовуються безпосередньо на оплату праці педагогічних 

працівників закладів та інші потреби навчальних закладів. На 

сьогоднішній день виникла нагальна потреба переглянути плату за 

навчання дітей у мистецьких школах Івано-Франківської міської 

територіальної громади. Головними причинами для цього є 

підвищення мінімальної заробітної плати, а також зростання тарифів 

на комунальні послуги.   

2. Мета і шляхи її досягнення 

Основною метою розробки даного рішення є збільшення 

надходження коштів від оплати за навчання у мистецьких школах.  

3. Правові аспекти 

Правовим аспектом щодо прийняття даного рішення Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

позашкільну освіту», постанова Кабінету Міністрів України  від 06 

липня 1992 року №374 «Про плату за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року №260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Виконання даного рішення не потребує додаткових матеріальних 

витрат. 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект рішення інших органів не стосується. 

6. Регіональний аспект 

Даний проект безпосередньо не має впливу на розвиток регіону. 

7. Громадське обговорення 

Проект рішення є регуляторним актом, ____________ 2021 року в 

залі засідань, каб.311 (вул.Грушевського,21) відбулися відкриті 

громадські обговорення даного проекту. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття даного рішення дасть можливість урівноважити та 

нормалізувати систему оплати за навчання у мистецьких школах 

Івано-Франківської міської територіальної громади.  

 

Директор Департаменту культури   Надія Загурська 

 

«____»__________ 2021р. 
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Перший заступник міського голови  

В.Сусаніна  __________________________2021р. 

 

Заступник міського голови 

В. Дротянко _________________________2021р. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради 

І.Шевчук ____________________________2021р. 

 

Директор департаменту стратегічного  

розвитку, цифрових трансформацій,  

роботи із засобами масової інформації,  

комунікації з мешканцями  

З. Гелеван___________________________2021р. 

 

Директор департаменту економічного розвитку,  

екології та енергозбереження 

С. Криворучко_______________________2021р. 

 

Директор департаменту правової політики 

Івано-Франківської міської ради 

Н.Кедик  ____________________________2021р. 

 

Начальник фінансового управління міської ради 

Г.Яцків _____________________________2021р. 

 

Заступник начальника відділу роботи  

з розпорядчими документами 

Управління документального забезпечення 

У.Панишак   _________________________2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Директор Департаменту культури міської ради 

Н.Загурська  ________________________2021р. 

53-42-18 


