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Про встановлення розмiр1, плати
за навчання по МКЗК ДМШ ЛГ96

на 2018-2019 навчальний piK.

ЛЪ54

НАКАЗУЮ:
1. Встановити щомiсячну плату за навчання дiтей МКЗКДДМШ Jtrб

iM. В. I. Скуратовського з 01,09.2018р. на 2018-2019 навчальний piK цо
iHcTpyMeHTaM:

460 грн
400 грн
460 грн
420 грн
300 грн
З00 грн
350 грн
320 грн
260 грн
2б0 грн
260 грн
260 грн
260 грн
260 грн
260 грн
400 грн
460 грн

2. Розрахунок fIлати за навчання зробпено на 9 мiсяцiв навчального року
i включае оlrлаry за час канiкул (карантину) тощо.
З, Встановити пiльги по оплатi за навчання вiдповiдно до рiшень
Щнiпропетровськоi MicbKoT ради вiд 29.10.14 ЛЬ 11156 стосовнонаданшI
пiльг по оплатi за навчання у мiських комунzlJIьни ( закладах культури -

школах естетичного виховання дiтей:
звiльняються вiд плати за навчання на 100%:

а) дiти з багатодiтних та мzLлозабезпечених сiмей,
б) дiти - iнвалiди;
в) дiти - сироти i дiти, якi позбавленi батькiвського пiклування;
г) дiти спiвробiтникiв мiлiцii, що загинули при ви oHaHHi службових

обов'язкiв;
д) дiти,батьки яких е учасниками антитерористичноi операцii

звiльняються вИ плати за навчання на 50%о: j

а) дiти, батьки яких стали iнвалiдами внаслiдок у acTi в лiквiдацiТ aBapiT

на ЧАЕС та у вiйнi в Афганiстанi;
б) дiти одиноких MaTepiB.

гiтара
ксилофон
ударнi iнструменти
фортепiано
флейта
кларнет
саксофон
скрипка
вiолонче.rь
троrtбон
цll ба
Jo\Ipa
сопirка
баян
акордеон
бас-гiтара
Хоровий вiддiл

с



4. Пiльги надаються на пiдставi поданих батьками документiв, що свiдчать
ПРО МОЖЛИВiСТЬ ВСТанОВлення пiльговоТ оlrлати лише однiй iз
вищезазначених категорiй з 1 числа того мiсяця, до 15 числа якого
батьки подсLли письмову заяву та необхiднi пiдтверлжуючi документи.5. У разi хвороби учня протягом двох мiсяцiв i бiльше, при
наявностi документiв лiкувальЕого закладу та заяви батькiв, за перший
мiсяць хвороби сплачусться |00О/о, за наступнi-50%.

6' При навчаннi двох дiтей з однiеТ ciM'T В ддмШ J\96 iM.
В.I.Скуратовського, як винrIток, по заявi батькiв iu .u рiшеннямпедради встановлюеться знижка на одну дитину 5QYо при наявностi
доброi успiшностi та досягнень у конкурснiй або культурно-
просвiтницькiй дiяльностi.

7. Викладачам школи проводити робоry по виявленню учнiв, Що можуть
користуватися пiлЬгамИ цо оплатi за навчаНня та дО 15 сiчня (до 15
вересня) цього року забезпечити подання необхiдних документiв
ceKpeTapeBi школи для пiдiотовки нак€ву про встановлення пiльг,
визначених п.1 цього наказу.

8. Плата за навчаНня вносиТ"aо до,'10 числа поточного мiсяця з вересня по
травень tIротягом року.

9. Учнi, батьки яких не внесли плату за навчання До 10 числа поточного
мiсяця, до занять не допускаються. При заборгованостi за двамiсяцЯ (один минулий та 10 днiв поточного) учнi можуть бути
виключенi зi школи.

9, Секретарю школи Мовшович Н.В. ознайоллити з наказом педагогiчних
прашiвнrIкiв шко.lLI пiд пiдпис.

10. Контро.lь за вIIконання\I цього наказ\ за;Iишаю за собою.

Дире H.I.IBaHoBa

./



ПОГОДЖЕНО:
Щиректор департаменту
гуманiтарноТ полiтики

коi MicbKor ради

К. А. Сушко

л

гiтара
ксилофон

ударнi iнструменти

фортепiано
флейта
кJIарнет
саксофон
скрипка
вiолончель
тромбон
труба
домра
сопiлка
баян
акордеон
бас-гiтара
Хоровий вiддiл

Розмiр батькiвськоТ плати за н

по iHcTpyMeHTax мкзК к.Щнiпровська дитяча музичЕа

школа Jф б iM. В. I. Скуратовського> з 01.09,2018

на 2018-2019 навччtльний piK

460 грн,
320 грн.
460 грн.
420 грн.
300 грн.
300 грн.
350 грн.
320 грн.
260 грн.
2б0 грн.
260 грн.
260 грн.
260 грн.
260 грн.
260 грн.
400 грн.
460 грн.

Н. I. IBaHoBa


