
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н II Я

ЗО червня 2022року 
смт.Перегіиське

Про затвердження контингенту учнів 
та розмір щомісячної батьківської 
плати за надання освітніх послуг 
Перегінської дитячої школи мистецтв 
на 2022-2023 навчальний рік

№ 52/02-24/2022

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про 
мистецьку школу. Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року №260 «Про 
встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання 
дітей», враховуючи бюджетне фінансування на 2022 рік га пропозиції дирекції 
Перегінської дитячої школи мистецтв, виконавчий комітет Перегінської селищної ради

В II Р I III И В:

1. Затвердити контингент учнів Перегінської дитячої школи мистецтв на 2022-2023 
навчальний рік в кількості 154 учні.

2. Затвердити розмір щомісячної батьківської плати за надання освітніх послуг учням 
на 2022-2023 навчальний рік в таких розмірах :

250 гривень - за навчання в класі фортепіано, гітари, хореографії:
230 гривень - за навчання в класі образотворчого мистецтва;
220 гривень за навчання в класі баяна, акордеона, скрипки.

3. Встановити такі пільги по оплаті:
3.1. Безоплатно здобувають позашкільну освіту:
- діти із багатодітних сімей, малозабезпечених сімей;
- діти-інваліди .діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування:
- діти учасників війни. АТО та ООС. діти загиблих учасників війни. АТО та ООС при 

виконанні службових обов’язків, діти біженців та переселенців;
- переможці Міжнародних. Всеукраїнських та обласних конкурсів.
3.2. При наявності двох дітей з однієї сім’ї, які навчаються в школі:

100% - плата за одного учня:
50 % - плата за другого учня, по квоті не більше 3 відсотки від загальної кількості
учнів в школі .
3.3. Пільги надаються 

можливість встановлення 
з 1 числа того місяця, до 
документи.

Селищний голова

4.Контроль за виконанням 
виконавчого комітету БендаьЦЙМ

на підставі поданих документів батьками, що свідчать про 
пільгової іи-жни. лише по одній із вище зазначених категорій 

ки подали письмову заяву та необхідні

(ги на керуючого справами-секретаря

Ірина ЛЮКЛЯН


