
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
шістдесят першої сесії сьомого скликання 

 

 

29 жовтня 2019 року № 380 

 

Про затвердження щомісячної  

плати та встановлення пільг за  

навчання у Пирятинській школі  

мистецтв на 2019-2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, пункту 2 статті 26 Закону України „Про позашкільну освіту“ (зі 

змінами), Постанови Кабінету Міністрів від 6 липня 1992 року № 374 „Про 

плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей“ (зі 

змінами), враховуючи рекомендації постійних комісій, з метою забезпечення 

навчання дітей, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити щомісячну плату за навчання в Пирятинській школі 

мистецтв на 2019-2020 навчальний рік у таких розмірах: 

1) естрадний спів – 120 грн; 

2) хореографія – 130 грн; 

3) фортепіано, гітара – 110 грн; 

4) скрипка, баян, акордеон – 100 грн; 

5) образотворче мистецтво – 100 грн; 

6) бандура – 70 грн; 

7) духові інструменти, віолончель – 65 грн; 

8) ударні інструменти – 65 грн; 

9) фотомистецтво – 150 грн. 

2. Звільнити від плати за навчання з 1 вересня 2019 року дітей-сиріт, 

дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей, позбавлених батьківського 

піклування. 

3. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання в Пирятинській школі 

мистецтв на 2019-2020 навчальний рік: 

1) повністю звільняються від плати за навчання діти одиноких матерів та 

діти, батьки яких загинули в АТО та ООС; 



2) якщо двоє і більше дітей з однієї сім’ї навчаються в Пирятинській 

школі мистецтв, плата за одного становить 100%, за інших – 50%; 

3) діти батьків-учасників АТО та ОСС – 50%; 

4) діти, батьки яких є інвалідами праці, І та ІІ груп загального 

захворювання та діти, потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, - 

50%; 

5) плата за навчання грі одночасно на двох музичних інструментах 

складає: за один – 100%, за другий – 50%. 

4. Передбачені пільги можуть надаватися школою лише по одному із 

зазначених видів пільг за бажанням батьків. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я 

та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


