
 

 

 

Про погодження розміру плати та встановлення пільг за навчання учнів 

мистецьких шкіл м. Запоріжжя на 2020-2021 навчальний рік  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 №260 «Про встановлення 

розміру  плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» 

виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Погодити щомісячні розміри батьківської плати за навчання у 

мистецьких школах м. Запоріжжя на 2020-2021 навчальний рік, встановлені 

дирекцією цих закладів, а саме: 

330 гривень – у класі сольного співу, на театральних відділеннях; 

300 гривень – в інструментальних класах (синтезатор, гітара); 

280 гривень – у класі фортепіано; 

250 гривень – у класі саксофона, на хореографічних відділеннях; 

225 гривень – у художній школі, на художніх, хорових відділеннях, у 

хоровому класі; 

200 гривень – в інструментальних класах (струнні та струнно-смичкові 

інструменти: арфа, скрипка, альт; духові інструменти: флейта, гобой, фагот, 

кларнет, труба, валторна, тромбон, туба; ударні інструменти; народні 

інструменти: акордеон, баян); 

165 гривень –  в інструментальних класах (віолончель, контрабас); 

160  гривень –  в інструментальних класах (сопілка, бандура, домра, кобза, 

балалайка, цимбали, най тощо), на художніх відділеннях (писанкарство, 

гончарство, вишивка, бісероплетіння). 

2. Взяти до відома, що відповідно до статті 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту» діти з багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, діти з 

інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, 

здобувають позашкільну освіту безоплатно. 

3. Установити додаткові пільги з плати за навчання у мистецьких школах  

м. Запоріжжя на 2020-2021 навчальний рік:  

3.1. Звільнити від плати за навчання на 100 відсотків:  

- дітей військовослужбовців, які стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули 

при виконанні службових обов`язків; 

- дітей осіб - учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали 

інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових обов`язків; 

- дітей учасників бойових дій, у тому числі на території інших держав, які 

стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових обов`язків; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час вико-

нання службових обов`язків; 

- дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які 

стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових обов`язків; 

- дітей, які втратили годувальника (напівсироти). 

3.2. Зменшити плату за навчання на 50 відсотків: 



- дітям одиноких матерів, які отримують допомогу на дітей одиноким 

матерям в  органах соціального захисту населення; 

- дітям із сімей, де навчаються двоє дітей: за одну дитину - 100 відсотків (за 

менше оплачуваний інструмент), за другого - 50 відсотків (за більше 

оплачуваний інструмент); 

- дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи. 

3.3. Зменшити плату за навчання на 30 відсотків дітям батьків-інвалідів            

І та ІІ групи загального захворювання, які не працюють.  

4. Передбачені цим рішенням пільги надаються на підставі поданих 

батьками документів, що свідчать про можливість установлення пільгової 

оплати, лише за однією з вищевказаних категорій пільг. 

5. Установити такий порядок плати за навчання: 

5.1. У разі хвороби учня: за перший місяць хвороби плата вноситься в 

повному обсязі, за наступні – у розмірі 50 відсотків. 

5.2. На період карантину плата за навчання вноситься в повному обсязі. 

6. Департаменту  культури і туризму Запорізької міської ради довести зміст 

даного рішення до відома керівників мистецьких шкіл м. Запоріжжя. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова                                                                В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого  комітету Запорізької міської ради 

«Про погодження розміру плати та встановлення  пільг за навчання учнів 

мистецьких шкіл м. Запоріжжя на 2020-2021 навчальний рік» 

 

Відповідно до абзацу 4 п.2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту» порядок встановлення плати за навчання в мистецьких школах 

визначається Кабінетом Міністрів України.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»  

від 25.03.1997р. №260 розмір плати батьків за навчання у школах естетичного 

виховання дітей визначається один раз на рік дирекцією закладу за погодженням 

з органами місцевої виконавчої влади. 

Її розміри встановлюються диференційовано, з урахуванням престижності 

навчання на музичному інструменті або відділенні, враховуючи розміри оплати, 

встановлені у попередньому навчальному році та рівень платоспроможності 

населення регіону. 

Відповідно до абзацу 3 п.2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту» діти з багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, 

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають 

позашкільну освіту безоплатно. 

Відповідно до абзацу 5 п.2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій та мають право 

встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей 

місцевих бюджетів.  

 

У м. Запоріжжя працюють 13 мистецьких шкіл: 8 дитячих музичних шкіл, 

4 дитячі школи мистецтв та дитяча художня школа,  де навчаються майже 6 

тисяч дітей.  

Зараз розміри батьківської плати за навчання у запорізьких мистецьких  

школах за різні інструменти (напрямки мистецтва) коливаються від 160 до 330 

гривень (3,4-7,0 відсотків від мінімальної заробітної плати).   

 

Для порівняння: 
 

Місто 
Розміри плати за навчання 

у 2019-2020 навчальному році  
Співвідношення до мінімальної 

заробітної плати (4723 грн.) 

Чернівці 115-300 2,4-6,3% 

Миколаїв 190 – 330 4,0-7,0% 

Київ 200-320 4,2-6,8% 

Рівне 100-230 2,1-4,8% 

Івано-
Франківськ 

200-260 4,2-5,5% 

Дніпро 400-450 8,5-9,5% 

Запоріжжя 160-330 3,4-7,0% 

 



Директорами запорізьких мистецьких шкіл (протокол від 19.05.2020)  

запропоновано у 2020-2021 навчальному році залишити без змін розміри 

щомісячної плати за навчання учнів у мистецьких школах м. Запоріжжя, 

встановлені у попередньому навчальному році.  

Мінімальний розмір становитиме 160 гривень (у класах народних 

інструментів, які потребують всілякої підтримки), максимальний – 330 гривень 

(у класі сольного співу та на театральних відділеннях, які користуються 

підвищеним попитом) (3,4-7,0 відсотків від мінімальної заробітної плати). 

 

У представленому проекті рішення виконавчого  комітету   Запорізької 

міської ради передбачено у 2020-2021 навчальному  році залишити без змін  

перелік  існуючих на сьогодні додаткових пільг, а саме: 

звільнити від плати за навчання на 100 відсотків:  

- дітей військовослужбовців, які стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули 

при виконанні службових обов`язків; 

- дітей осіб - учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали 

інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових обов`язків; 

- дітей учасників бойових дій, у тому числі на території інших держав, які 

стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових обов`язків; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час вико-

нання службових обов`язків; 

- дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які 

стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових обов`язків; 

- дітей, які втратили годувальника (напівсироти). 

зменшити плату за навчання на 50 відсотків: 

- дітям одиноких матерів, які отримують допомогу на дітей одиноким 

матерям в  органах соціального захисту населення; 

- дітям із сімей, де навчаються двоє дітей: за одну дитину - 100 відсотків (за 

менше оплачуваний інструмент), за другого – 50 відсотків (за більше 

оплачуваний інструмент); 

- дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; 

зменшити плату за навчання на 30 відсотків дітям батьків-інвалідів І та ІІ 

групи загального захворювання, які не працюють. 

 

Кошти, одержані як плата за навчання, будуть спрямовані на забезпечення 

виконання основних статутних завдань запорізьких мистецьких шкіл, що не 

забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду міського 

бюджету (зокрема, оплата праці педагогічних працівників, енергоносіїв та 

зміцнення матеріально-технічної бази).  

 
Директор департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської ради                                                     С.О.Білов 
 


