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Про оплату за навчання у 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах 

міста 

 

 

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанов 

Кабінету Міністрів України  від 25 березня 1997 року №260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей», від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей», виконавчий комітет 

Івано-Франківської міської ради 

вирішив: 

 

1. Встановити щомісячну плату за навчання в початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах міста (школах естетичного 

виховання) в таких розмірах: 

– гітара       – 110 грн. 

– фортепіано    – 95 грн. 

– скрипка    – 55 грн. 

– альт, віолончель, контрабас    – 40 грн. 

– народні інструменти    – 50 грн. 

– дерев’яні духові інструменти    – 50 грн. 

– мідні духові інструменти    – 40 грн. 

– сольний спів    – 110 грн. 

– дитяча хореографічна школа    – 80 грн. 

– дитяча художня школа    – 60 грн. 

2. Звільнити від оплати за навчання на 100 відсотків: 

– дітей з багатодітних сімей; 

– дітей із малозабезпечених сімей; 

– дітей-інвалідів, яким не протипоказане навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком 

медичної комісії); 



2 

 

– дітей-сиріт;  

– дітей, позбавлених батьківського піклування; 

– сиріт-вихованців шкіл-інтернатів, дитячих будинків; 

– дітей, матері яких нагороджені орденом «Мати-героїня»; 

– дітей інвалідів та учасників бойових дій, осіб репресованих 

органами МВС, КДБ і судами за національно-патріотичні, релігійні 

та інші переконання і дії; 

– дітей військовослужбовців дійсної служби, які загинули при 

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

групи; 

– дітей, які знаходяться під опікою; 

– дітей батьків, у яких розмір коштів, що припадають на одного члена 

сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати; 

– особливо обдарованих дітей – лауреатів міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів (за зайняте І, ІІ, ІІІ місце). 
3. Звільнити від оплати за навчання на 50 відсотків: 

– дітей батьків-інвалідів праці та загального захворювання І-ї і ІІ-ї 

групи; 

– дітей-напівсиріт (при втраті одного з годувальників); 

– особливо обдарованих дітей – дипломантів міжнародних і 

всеукраїнських конкурсів а також переможців обласних та міських 

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

4. Встановити додаткові пільги щодо оплати за навчання в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах: 

– учні, які навчаються грі одночасно на двох музичних інструментах 

або навчаються одночасно в двох початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах міста, вносять плату за навчання за 

один інструмент (один заклад) в повному розмірі, за другий – в 

розмірі 75 відсотків; 

– при наявності двох і більше учнів з однієї сім'ї, які навчаються в 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста, 

плата вноситься в повному розмірі за одного учня і 75 відсотків – за 

інших, незалежно від того, навчаються вони в одному чи в різних 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови М.Вереса. 

 

 

 

Міський голова     Віктор Анушкевичус 
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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих  

мистецьких навчальних закладах міста» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 

На даний час, незважаючи на інфляційні процеси та законодавче зростання 

мінімальної заробітної плати, рівень оплати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста залишається на рівні 2009 

року відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2009р. 

№405 «Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах міста». Така ситуація унеможливлює покриття витрат на 

оплату праці педагогічних працівників цих закладів.  

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997р. №260 визначено, 

що розмір плати батьків за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей визначається один раз на рік дирекцією цього закладу за погодженням з 

органами місцевої виконавчої влади. 

 

2. Цілі регулювання 

Основною метою запропонованого проекту рішення є встановлення плати за 

навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 
Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього без 

змін 

Не зміниться вартість 

навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких 

закладах міста 

Недостатність коштів 

навчальних закладів на 

покриття витрат на оплату 

праці педагогічних 

працівників 

Обраний спосіб 

регулювання 

Можливість покриття витрат 

на оплату праці педагогічних 

працівників навчальних 

закладів 

Зростання оплати за 

навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких 

закладах міста 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах міста». 

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: 

встановлення щомісячної плати за навчання в початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) залежно від 

напряму навчання; 

встановлення пільгових категорій дітей з повним та частковим звільненням 

від оплати за навчання; 

встановлення додаткових пільг щодо оплати за навчання в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. 
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5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення чітко встановлена 

вартість навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах 

залежно від напряму навчання, визначені пільгові категорії дітей з повним та 

частковим звільненням від оплати за навчання. Проектом рішення передбачається 

встановлення додаткових пільг щодо оплати за навчання в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах у визначених випадках. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод 

та витрат 

Базові групи 

інтересів  

Вигоди Витрати 

Місцева влада - дотримання вимог чинного 

законодавства щодо погодження вартості 

навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах 

відсутні 

Суб`єкти 

підприємницької 

діяльності  

- можливість покриття витрат на оплату 

праці педагогічних працівників 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах 

відсутні 

Населення - функціонування початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів; 

- духовний розвиток підростаючого 

покоління 

витрати на оплату 

вартості навчання дітей в 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

7. Строк дії регуляторного акту 

Термін дії пропонується не обмежувати в часі. 

 

8. Показники результативності регуляторного акту 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступними критеріями: 

1. Кількість дітей, які навчаються у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах міста. 

2. Кількість дітей, які повністю/частково звільнені від оплати за навчання у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 

3. Кількість дітей, які користуються додатковими пільгами щодо оплати за 

навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 

 

9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

Аналіз інформації управління культури виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 Начальник відділу підтримки 
 та розвитку підприємництва     Кобильчак Н. В. 
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Звіт про результати відстеження результативності  

проекту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах міста» 

 

Вид регуляторного акту: рішення виконавчого комітету міської ради.  

 

Назва регуляторного акту: Про оплату за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 

 

Дата прийняття: проект рішення. 

 

Номер: проект рішення. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ підтримки та розвитку 

підприємництва. 

 

Цілі прийняття: встановлення плати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 
 

Строк виконання заходів з відстеження: липень 2011р. 

 

Тип відстеження: базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: аналіз інформації управління 

культури виконавчого комітету міської ради. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

способи одержання даних: на час проведення даного відстеження значення 

показників результативності відсутні. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності: 

- кількість дітей, які навчаються у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах міста; 

- кількість дітей, які повністю/частково звільнені від оплати за навчання у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста; 

- кількість дітей, які користуються додатковими пільгами щодо оплати за навчання 

у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста. 

 

 

Начальник відділу підтримки  

та розвитку підприємництва      Кобильчак Н. В. 
 


