КИСВО- СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИСАННЯ

Р I ШЕННЯ
Про затвердження Розмгру щомгсячног плати за навчання дгтей
на г016-г017 навчальний рiк у Комунальних позашкгльних навчальних
закладах «Боярська дитяча школа мистецтв», «Вишнгвська дитяча
школа мистецтв», «Петргвська дитяча школа мистецтв», «Чабангвська
дитяча школа мистецтв», <дцпитькгвська дитяча школа мистецтв»
Киево-Святошинськог районное ради Кигвськог областг

Вгдповгдно до п .16 ч .1 статтг 43 Закону цкраiни вiд 21.05.1997 року
Ns280/97-ВР «Про мгсцеве самоврядування в цкраiнг», Законгв цкраiни «Про освгту»,
«Про позашкгльну освгту», « Про культуру », постанови Кабгнету Мгнгстргв цкраiни
вiд 25.03.1997 року N 260, на пгдставг подання районноi державно адмгнгстрацгi,
районна рада
впрiшпла :
1. Затвердити Розмгр щомгсячноi плати за навчання дгтей на 2016-2017 навчальний
рiк у Комунальних позашкгльних навчальних закладах « Боярська дитяча школа
мистецтв », « Вишнгвська дитяча школа мистецтв », «Петргвська дитяча школа
мистецтв », « Чабангвська дитяча школа мистецтв », « Шпитькгвська дитяча школа
мистецтв » Киево-Святошинськоi районно ради Киiвськоi областг , що додаеться .
2. Батькгвську плату за навчання дгтей на 2016-2017 навчальний рiк у Комунальних

позашкгльних навчальних закладах — дитячих школах мистецтв розподглити у
вгдношеннг : 90°/о на оплату працг педагоггчним працгвникам та 10°/о на оновлення та
розвиток матергально -технгчноi бази закладгв .
3. Надати пгльги за навчання у розмгрг 50 °/о вiд повноi вартостг у школах естетичного
виховання дгтей oci6, якг брали участь в антитерористичнгй операцгi, забезпеченнг П
проведення i захистг незалежностг, суверенгтету та територгально i цглгсностг цкраiни ,
з 01 сгчня 2017 року .
4. Контроль за виконанням покласти на постгйну комгсгю з питань управлгння
комунальним майном , дгяльностг комунальних пгдприемств, житлово-комунального
господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберггаючих технологгй ,
постгйну ком iсiю з питань планування бюджету , фгнансгв , податковоi полгтики ,
соцгально-економгчного розвитку та гнвестицгй .

Голова ради

м . Киiв
11 листопада 2016 року

Ns 189-14-VII

В. Е. Гедульянов

ЗАТВЕРДЖЕНО
ргшенням XIV сесп Киево - Святошинськог

районно! ради VII скликання
вгд 11 . 11.2016 року Ns 189 - 14-VII

РОЗМiР
щомгсячноi плати за навчання дгтей на 2016-2017 навчальний ргк
у Комунальних позашкгльних навчальних закладах Киево- Святошинськоi
районное ради Ки вськог областг « Боярська дитяча школа мистецтв»,
Вишнгвська дитяча школа мистецтв», «Петргвська дитяча школа мистецтв»,
<Чабангвська дитяча школа мистецтв», «Iцпитькгвська дитяча школа мистецтв»
Киево- Святошинськоi районное ради Кигвськог областг

1.
2.
3.
4.

Фортепгано — 180 грн.
Скрипка та вголончель — 120 грн.
Ггтара — 180 грн.
Народнг гнструменти
Баян, акордеон — 120 грн.
Бандура, сопглка, цимбали —120 грн.
Домра — 120 грн.
5. Духовг гнструменти — 120 грн.
б . Ударнг гнструменти — 120 грн.
7. Хореографгя (народна) — 130 грн.
8. Хореографгя (сучасна, бальна та гнша) —180 грн .
9. Образотворче мистецтво — 120 грн.
1 0. Вокал академгчний, народний — 120 грн.
11 . Вокал естрадний —180 грн.
12. Хорове вгддглення — 180 грн.
13 . Композицiя —50 грн.
14. Театральне мистецтво — 120 грн.
1 5. Група загального розвитку — 180 грн.

Начальник вгддглу культури,
нацгональностей та релгггй
Киево- Святошинськоi РДА

Д. В. Гончаренко

