
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» _______ 2022  року № __      сесія  восьмого 
                     Баштанка скликання 

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 18 серпня 2017 року №3 «Про 
затвердження Положення про 
встановлення щомісячного розміру 
плати за навчання в комунальній 
установі «Баштанська дитяча музична 
школа» та встановлення щомісячної 
плати за навчання» 

Керуючись статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 26 Закону 
України «Про позашкільну освіту», статтями 32, 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України 
від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», від 
06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного 
виховання дітей», від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за 
навчання у державних школах естетичного виховання дітей», заслухавши 
виконуючу обов’язки начальника відділу розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської ради Ірину БОТЕЗАТ щодо 
погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання в Комунальній 
установі «Баштанська дитяча музична школа» на 2022-2023 навчальний рік на 
рівні минулого року,  відповідно до переліку діючих відділів, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до рішення міської ради від 18 серпня 2017 року №3 «Про 
затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за 
навчання в комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» та 
встановлення щомісячної плати за навчання» зміни та  викласти додаток 2 
відповідного рішення «Щомісячний розмір плати за навчання в комунальній 
установі «Баштанська дитяча музична школа» у новій редакції, що додається. 

2. Забезпечити оприлюднення рішення шляхом розміщення на 
офіційному сайті міської ради. 

3. Рішення набуває чинності після оприлюднення. 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 



 

Додаток 2 
до рішення міської ради від 
18 серпня 2017 року№3 (в 
редакції рішення міської 
ради від ______2022 р.№___) 

Щомісячний розмір плати за навчання 
в комунальній установі «Баштанська 

дитяча музична школа» 

1. Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в Комунальній установі 
«Баштанська дитяча музична школа» на 2022-2023 навчальний рік відповідно до 
переліку діючих відділів встановлено в таких розмірах: 

 

 

 

 

В.о.начальника відділу   
розвитку культури і туризму                                                            Ірина БОТЕЗАТ 

 

 

Найменування інструменту Розмір плати 

 (грн./міс.) 
Фортепіано 215,00 гри.; 

Сольний спів 215,00 грн.; 

Народні інструменти (гітара) 215,00 грн.; 

Народні інструменти (баян, акордеон) 155,00 грн.; 

Струнно-смичкові інструменти (скрипка) 155,00 грн.; 

Духові інструменти (груба, ксилофон) 155,00 грн.; 

 
2. Щомісячний розмір плати за навчання встановлюється з 1 вересня 2022 року 

 


