
МКЗК ,,Щнiпровська дитяча музична школа Nqб
iM. В.I. Скуратовсъкого"

нАкАз
26.|2.2016 року Jф 87

Про встановлення розмiру плати
за навчанIuI по МКЗК ДМIII J\Ьб

на 2017 piK.

Згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0З.|997 р.
J\!2бO"Про встановлення розмiру плати за навчаннrI у державних школах
естетичного виховання дiтей"

НАКАЗУЮ:
1. Встановити щомiсячну плату за навчання дiтей МКЗК ДЛ4Ш Jфб

на 2017 piK у процентному вiдношеннi до мiнiмальноТ заробiтноi плати
станом;таном на Ul.|
- фортепiано

01.01 .20|7 року

- гiтара
- баян, акордеон
- домра
_ скрипка
- вiолончель
- труба,тромбон
- саксофон
- флейта
- кJIарнет
- ксилофон
- бас-гитара
- ударн1 1нструменти

2. Розрахунок плати за навчання зроблено на
i включае оплату за час канiкул (карантину) тощо.

3. Встановити пiльги по оплатi за навчання вiдповiдно до рiшень
Щнiпропетровськоi MicbKoi ради вiд 29.|0.14 J\b |1156 стосовно наданнrI
ПiЛЬГ ПО оПЛатi за навчання у мiських комун€lлъних закJIадах культури -
школах естетичного виховання дiтей:

звiльняються вiд плати за навчаннrI на 100%:
а) дiти з багатодiтних та мЕшозабезпечених сiмей;
б) дiти - iнва_гriди;

по 1нструментам:
4,5Уо
5%
2,5 Уо

2,5оА
З,5Уо
2,5Уо
2,5оА
3,5оА
З,5Уо
3,5Уо
2,5Уо
4,5Уо
4%

144-00 грн.
1б0-00 грн.
80-00 грн.
80-00 грн.
112-00 грн
80-00 грн.
80-00 грн.
112-00 грн.
112-00 грн
112-00 грн
80-00 грн.
144-00 грн.
128-00 грн.

9 мiсяцiв навч€tJIьного року

в) дiти - сироти i дiти, якi позбавленi батькiвського пiклування;
г) дiти спiвробiтникiв мiлiцii, що загинули при виконаннi службових

обов'язкiв;
д) дiти,батьки яких е }п{асниками антитерористичноi

звiльняються вiд плати за навчання на 50Yо: .

а) дiти, батъки яких ст€Llrи iнвалiдами внаслiдок участi
на ЧАЕС та у вiйнi в Афганiстанi;

операцii

в лiквiдацiI aBapii



б) дiти одиноких MaTepiB.

4- Пiльги надаються на пiдставi поданих батьками документiв, що свiдчать
про можливiсть встановлення пiльговот огIлати лише однiй iз
вищезЕвначених категорiй з 1 числа того мiсяця, до 15 числа якого
батьки подЕtли письмову заяву та необхiднi документи.

5. У разi хвороби учня протягом двох мiсяцiв i
н€ивностi документiв лiкув€tльного закJIаду та заяви батькiв,
мiсяць хвороби сплачуеться 1ОOУо, за наступнi - 5О%.

б. ВикладачаМ школИ проводити роботу по виrIвленню 1..rHiB, що можуть
користуватися пiльгами по оплатi за навчання та до 15 сiчня (до 15
вересня) цього року забезпечити подання необхiдних документiв
ceKpeTapeBi школи дJUI пiдготовки накЕву про встановлення пiльг.

7. При поданнi батьками документiв на встановлення пiльг пiсля
15 сiчня, оплата за сiчень 20|7 року бУд. стяryватись у розмiрах,
визначених п.1 цього нак€ву.

8. ГIпата за навчання вноситься до 10 числа поточного мiсяця з вересня по
травень протягом року.

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

школи Мовшович Н.В. ознайомити з нак€вом педагогiчних
коли пlд пlдпис.

ням цього нак€ву з€LпишаIо за собою.

H.I.IBaHoBa

Погоджено:
Начальник департаменту гуман
Щнiпропетровсъкоi MicbKoi В.Глядчишин

бiльше, при
за перший

10.
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