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нАкАз J\ъ 31

27.08.2021- р.

Про встановленIuI розмiру
плати за навчання по Мкзк
<<'Щнiпровська дитяча художня
школа Jф 1) gа202|12022
навчztlIьний piK

м. ,Щнiпро

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УrqраiЪи вiд 25 березня
|997 року ЛЬ 2б0 <Про встановлення розмiру плати за навчання у державних
школ€lх естетичного виховання дiтеfu>, рiшення Щнiпровськоi MicbKoi вiд
29.|0.20|4 ЛЬ 11/56 <Про наданнrI пiльг щодо плати за навчання у мiських
комун€UIъних закJIадах культури - школах естетичного вихованIUD)

нАкАЗУЮ:

1. Встановити щомiсячну плату за навчання у МКЗК <,,Щнiпровська

дитяча художIuI школа J\b 1) на 202Ll2022 навча-пьний piK:
<<0>> клас - 500 грн.
1-4 класи - 550 грн.

2. Взяти до уваги, що розрахунок плати за навчаннrI на 9 мiсяцiв
навЧапьного року вкJIючае оплату за перlод канlкул та карантиIrу.

З. Встановити пiлъги по оплатi за навчанIuI вiдповiдно рiшенню
.Щнiпровськоi MicbKoi ради вiд 29.10.2014р. М 11/5б uПро надання пiльг гrо

оплатi за навчання у мiсъких комун€rпьних закJIадах культури - школах
естетиtIного вихованIUI дiтей>>, а саме:

3.1. ЗвiльшIються вiд плати за навчаннJI на 100%:
а) дiти з багатодiтних та малозабезпечених сiйей;
б) дiти-iнвагriди;
в) дiти-сироти i дiти, позбавленi батькiвського пiклування;



.) дiти спiвробiтникiв мiлiцii, якi загиЁули при виконаннi сrryжбових
обов'язкiв;
д) дiти, батьки яких е )часниками антитерористичноi операцii.
3.2. Звiльняються вiд плати за навчання на 50Yо:

а) дiти, батьки яких ст€IIIи iнвалiдами внаслiдок }лIастi в лiквiдацiT aBapii на
ЧАЕС та вiйнi в Афганiстанi; ,,э

б) дiти одиноких MaTepiB.

4. Пiльги надаються на пiдставi поданих батьками документiв, що
свiдчать про можJIивiсть встановленнrI пiльговоТ оплати лише по однiй iЗ

вищез€вначених категорiй з 01 числа того мiсяця, до 15 числа якого батьки
под€rпи письмову з€uIву та необхiднi документи.

5. У разi наданнrI документiв пiсля 15 числа пiльги призначаються з 01

числа наступного мiсяця.

6. При н€lявностi 2-х )^lHiB з однiеi ciM'i, якi навч€lються в МКЗК
<Щнiпровська дитяча художIuI школа М1> оплата за навчанЕя вноситься в
повному розмiрi за одного учш, за iншого:

<0>> клас - 500 грн.
1-4 класи - 550 грн.

За iншого:
<<0>> клас - 250 грн.
1-4 класи -275 грн.

при цьому повний обсяг коштiв за навчаннrI вноситься, де встановлеЕа
бiльша ппата.

7. Визначити особливi умови плати за навчання дiтей з особливими
освiтнiми потребами в МКЗК (ДДХШ М 1) на202|-2022 навчшrьний piK:

<<0 класп> - 50,00 грн.
<<1-4 класп> - 55,00 .рн.

8. Г[гlата за навчання здiйснюсться:

8.1. !ря 2-х 1^rHiB з однiеТ сiм'i встановлюеться на пiдставi змви батькiв
та свiдоцтв про народження.

8.2. Щля дiтей з особливими освiтнiми потребами на пiдставi батькiв або
законних представникiв дитини з особливими освiтнiми потребами та
висновку психолого-медико-педагогiчноI консультацii з того мiсяця, до 15

числа якого подzrли письмову з€uIву та необхiднi документи. У разi наданнrI

документiв пiсля 15 числа плата за навчаншI призначаеться з 1-го числа
наступного мiсяця.



9. Г[гrата за навчання вноситься до 10 числа поточного мiсяця протягом
навч€lльного року.

10. Учнi, батьки яких не внесли плату за навчання до 10 числа поточного
мiсяця, до занrIтъ не дошуск€tються. При заборгованостi за два мiсяця (один
минулий та 10 днiв поточного) учнi мОжуть бути виключенi iз школи.

11. У разi хвороби ylHiв протягом двох мiсяцiв i бiльше, при H€uIBHocTi

документiв лiкувального закладу та заяви батькiв, за перший мiсяць хвороби
сплачуеться батъками 100%, за наступнi - 50%.

12. Адмiнiстратору школи Максимовськiй Н. В. ознайомити з наказом
викJIадацький персон€шI школи пiд пiдпис.

13. Контроль за виконанIuIм цього нак€ву лишаю за собою.

,Щиректор М. Ф. Хандога

W*#
i.K. 0221б017



розмIр

батькiвськоi плати за навчаннrI
по предмету <<образотворче мистецтво))

MicbKoMy комун€lльному закладi культури
<.Щнiпровсъка дитяЕIа художшI школа J\Ъ 1)

на 2021- -2022 навчальний piK

<<0>> клас - 500,00 грн.
1-4 класи - 550,00 грн.

при H€}rIBHocTi 2-х ylHiB з однiеi ciM'i:
за першого

<<0>> клас - 500,00 грн.
1-4 класи - 550,00 грн.

за iншого:
<<0>> клас - 250,00 грн.
1-4 класи - 275,00 грн.

ПОГОДЖЕНО

Засryпник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв,

департаIчIенту ryманiтарноi
,,ЩнiпровськоТ MicbKoi ради

епартаменту гуманiтарноi
i MicbKoi ради

К.А.Сушко
(iнiцiали i прiзвище)

М.Ф.ХандогаЩиректор:

$#


