
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.08.2017                                                                                                                        № 185 

        

Про  затвердження Положення про 

встановлення розміру плати за навчання  

у Баранівській школі мистецтв 

(проект регуляторного акта) 

 

 Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання 

дітей у державних школах естетичного виховання», керуючись ст.. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про встановлення розміру плати за навчання у Баранівській школі 

мистецтв, що додається. 

2. Затвердити з 1 вересня 2017 року розміри плати за навчання на 2017-2018 навчальний рік у 

Баранівській школі мистецтв, що додається. 

3. Відділу культури, сімї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) керуватися вище 

зазначеним Положенням та затвердженими розмірами плати за навчання після набрання 

чинності даного рішення.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчого органу ради О. С. Загорську. 

Міський голова                                                                                  А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                               від 30.08.2017 №185 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про встановлення розміру плати за навчання 

у Баранівській  школі мистецтв 
  

1. Це Положення відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру 

плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання»  затверджує  розміри 

плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах  

(Баранівська  школа мистецтв) по таким видам мистецтва : 

1) народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн; 

2) струнно-смичкові інструменти(скрипка,гітара)  - 80-90 грн; 

3) духові та ударні інструменти  - 50 грн; 

4) фортепіано  -90 грн; 

5) вокально-хорове мистецтво – 100 грн;   

6) образотворче мистецтво  -   100грн; 

7) хореографія  - 100грн. 

Розмір плати за навчання в Баранівській  школі мистецтв вказаний у додатку 2 до 

рішення. Додаток 2 переглядається і затверджується щорічно рішенням виконавчого 

комітету міської ради до початку навчального року.   

2. Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються 

в школі,   встановлюються пільги таким категоріям дітей: 

2.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %: 

- діти із багатодітних сімей; 

- діти із малозабезпечених сімей; 

- діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

          2.2. Встановити додаткові пільги з плати на навчання: 

- діти   учасників бойових дій в ході проведення  антитерористичної операції, що проходить 

на Сході України; 

- діти  військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, які загинули при 

виконанні службових обов’язків. 

          2.3. Зменшити плату на навчання 50%: 

- діти з числа внутрішньо  переміщеної особи; 

2.4. В разі захворювання учня, плата за навчання за перший місяць хвороби вноситься 

повністю, в наступні місяці – в розмірі 50%, при наявності відповідної медичної довідки та 

заяви батьків. 

2.5. Учні школи, які навчаються грі одночасно на двох інструментах (відділеннях) 

вносять плату за навчання  в повному розмірі. 



          2.5.1. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись лише 

одна пільга. 

2.5.2. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім’ї батьківська плата 

встановлюється: за першого учня в розмірі 100% ,за кожного наступного учня – 50% від 

суми сплати. При цьому 100% коштів вноситься за навчання на інструменті (відділі), де 

встановлена більша плата. 

2.6. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор школи має враховувати, що 

дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку і 

систематично відвідують уроки, передбачені навчальним планом. При неуспішності учня чи 

порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги. 

2.6.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність 

поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи. Пільга встановлюється з місяця 

подачі необхідних документів. 

2.6.2. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 15 

числа поточного місяця. 

2.6.3. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 15 числа до занять не 

допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) можуть бути 

виключені зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись 

дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

2.6.4. Плата за навчання вноситься у касу установи, ощадбанку чи іншого банку і 

зараховується на поточний рахунок школи. 

         2.6.5. Діти, що належать до пільгових категорій звільняються від плати за навчання 

лише з одного  інструменту (відділу) за вибором. Переможці міжнародних, всеукраїнських, 

обласних конкурсів  по  результатах  першого півріччя та  рішенням педради мають право 

бути звільнені від плати за навчання (не більш 3 % від чисельності дітей на школу). 

 

3. Зазначені кошти, отримані від  плати за навчання, знаходяться у розпорядженні 

навчального закладу і спрямовуються на виконання навчальних планів, матеріальні 

витрати, пов’язані з виховною роботою, заробітну плату, матеріальне стимулювання 

працівників, оплату добових під час службових відряджень на учбові семінари, курси 

підвищення кваліфікації, заходи, конкурси,в яких беруть участь учні школи, на оплату 

послуг зв’язку, комунальних та інших послуг –   в розмірі 85 %. 

     Зміцнення матеріально-технічної бази –  в розмірі 15%. 

        4.   Кошторис складається на бюджетний рік. В прибутковій частині кошторису 

визначається надходження плати за навчання протягом року, включаючи заборгованість 

учнів за минулий рік, а також обсяг асигнувань з міського бюджету.                              

  

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                               від 30.08.2017 № 185 

  

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ 

у Баранівській  школі мистецтв 

2017 – 2018  н.р. 
  

       Згідно  Положення до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260  «Про встановлення розміру 

плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання», зборів трудового 

колективу  школи мистецтв від 27.07.2017 року  затверджує  розміри  плати за навчання  у 

Баранівській   школі  мистецтв по таким видам мистецтва : 

 

1) народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн; 

2) струнно-смичкові інструменти(скрипка,гітара)  - 80-90 грн; 

3) духові та ударні інструменти  - 50 грн; 

4) фортепіано  -90 грн; 

5) вокально-хорове мистецтво – 100 грн;   

6) образотворче мистецтво  -   100грн; 

7) хореографія  - 100грн. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 

 Рішення Баранівської міської ради «Про затвердження Положення та встановлення розміру 

плати за навчання у Баранівській школі мистецтв» від 30 серпня 2017 року №185 

 Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 № 308) 

Назва регуляторного акта: рішення Баранівської міської ради « Про затвердження Положення та 

встановлення розміру плати за навчання у Баранівській школі мистецтв» від 30 серпня 2017 року 

№185 

Регуляторний орган: Баранівська міська рада 



Розробник  документа:  Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

Відповідальна особа: Ошатюк Надія Богданівна 

Контактний телефон -  4-20-35 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  державного 

регулювання. 

    На виконання Закону України „ Про освіту”, Закону України „ Про позашкільну освіту”, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі 

власності”, у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість 

послуги ( підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної 

плати ) виникла  необхідність переглянути затверджені у 2016 році розміри батьківської плати за 

навчання. 

 На сьогодні діють такі розміри плати за навчання: 

фортепіано -  70 грн на місяць 

гітара – 75 грн на місяць 

естрадно-вокальний спів – 65 грн. на місяць 

духові інструменти – 35 грн. на місяць 

народні інструменти – 50 грн. на місяць 

художній відділ – 50 грн. на місяць 

хореографічний відділ – 50 грн. на місяць 

струнно -смичковий (скрипка) – 60 грн. на місяць 

Значне зростання заробітної плати і зростання вартості енергоносіїв  потребує значного збільшення 

асигнувань на утримання закладів. Однак, асигнувань із міського бюджету по загальному фонду 

кошторису недостатньо для забезпечення виконання школою мистецтв функціональних обов’язків 

відповідно до Статуту в повному обсязі. 

Нові розміри плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах  (Баранівська  школа мистецтв) по таким видам мистецтва : 

народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн; 

струнно-смичкові інструменти(скрипка,гітара)  - 80-90 грн; 

духові та ударні інструменти  - 50 грн; 

фортепіано  -90 грн; 

вокально-хорове мистецтво – 100 грн;   

образотворче мистецтво  -   100грн; 

хореографія  - 100грн. 
 

Значною частиною проекту регуляторного акту є затвердження пільгових категорій дітей, як це 

передбачено документами та встановлення додаткових пільг, завдяки можливостей бюджету: 

діти із багатодітних дітей; 

діти із малозабезпечених сімей; 

діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 

Обґрунтування необхідності державного регулювання: 



Збільшення витрат на утримання шкіл естетичного виховання дітей району потребує врегулювання 

цього питання шляхом затвердження нових розмірів плати за навчання (батьківської плати) у школі 

мистецтв Баранівської міської ради. 

2. Мета та завдання регулювання. 

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи; 

 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються школою; 

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та 

інші видатки школи. 

-  залучення до навчання дітей пільгових категорій; 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення визначених цілей. 

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта пропонується 

встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у школі мистецтв 

Баранівської міської ради. 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми  немає. В умовах постійного підвищення цін на 

енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати залишити на 

теперішньому рівні витрати на утримання школи не є реальним. 

Обраний спосіб: 

             -  відповідає вимогам чинного законодавства; 

             - забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 

             - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 

             - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем. 

4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом прийняття 

регуляторного акту. 

На сьогодні фінансовий ресурс місцевого бюджету  не забезпечує у повному обсязі потреби школи. 

Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання 

закладу. 

             Для розв’язання проблеми школа мистецтв пропонує надання платних послуг. Перелік 

платних послуг, які можуть надаватися школами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на 

державній та комунальній формі власності”. Згідно цього переліку були розроблені розміри  

батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів були включені фактичні витрати музичної 

школи. 

Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану 

музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та 

експлуатацією, що  в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з районного бюджету та 

більш раціональне використання бюджетних надходжень. 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття пропонованого 

регуляторного акта. 

У разі прийняття регуляторного акта музичною школою будуть реалізовані повноваження надані: 

- Законом України „ Про освіту ”; 

- Законом України „ Про позашкільну освіту ”; 



 - Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру плати за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”; 

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та 

комунальній формі власності ”; 

 - підпунктом 2 пункту а) статті 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”. 

 Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не передбачається. Для впровадження 

вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів 

господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат 

щодо оплати платних послуг. 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.  

Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити затратний механізм місцевого 

бюджету та  плати за навчання дітей (батьківської плати)  в школі мистецтв Баранівської міської 

ради.  

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта. 

Впровадження вимог цього регуляторного акта  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для 

суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акта  також не потребує 

додаткових витрат. 

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії 

акта. 

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не 

передбачається. 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта. 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта щодо правильності 

розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати)  у Баранівській школі мистецтв  

здійснюється контролюючими органами. 

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акта.  

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого  рішення припускає наведення 

аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп  суб’єктів, на яких поширюється дія даного 

регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. 

             Для визначення  очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що  

виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу 

вигод та витрат, яка визначає результати  прийняття запропонованого проекту рішення. 

Таблиця  вигід та витрат 

Сфера  впливу Витрати Вигоди 

 

Інтереси органів місцевого 

самоврядування  

Процедура розробки 

регуляторного акту ( витрати 

робочого часу спеціалістів 

пов’язані з підготовкою 

регуляторного акту )  

- збільшення власних 

надходжень музичної школи 

 

Інтереси суб’єктів 

господарювання усіх форм 

Часові та грошові витрати, 

пов’язані з наданням школою 

- розширення та покращення 

видів платних послуг у 



власності  мистецтв необхідних послуг  

 

музичній школі 

 

   Інтереси громади  

 

Часові витрати, пов’язані з 

наданням школою мистецтв 

необхідних послуг  

 

- надання можливості учням та 

їх батькам отримувати послуги 

без значних фінансових витрат 

 

 

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути 

кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути погіршення 

умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити 

заздалегіть ( навіть приблизно ) неможливо. 

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту. 

Термін дії запропонованого регуляторного акта з нового навчального року . Але при необхідності 

можливе внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, 

інших необхідних випадках. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за 

підсумками аналізу відстеження його результативності. 

8. Показники результативності регуляторного акта. 

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками: 

Кількісними: 

-         кількість вихованців, які навчаються у Баранівській школі мистецтв; 

-         кількість дітей пільгових категорій , що навчається в даному закладі; 

-         плановий контингент учнів по  школі; 

-         загальний обсяг коштів на фінансування Баранівської школи мистецтв. 

Якісними: 

-         аналіз батьківської плати за  фінансовий рік; 

-         соціальна спрямованість даного проекту; 

-         результативність діяльності закладу. 

9. Заходи з  відстеження результативності регуляторного акта. 

Відстеження результативності цього рішення здійснюється Відділом культури, сім’ї, молоді та 

спорту Баранівської міської ради, згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 № 308, за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних 

та фактичних даних Баранівської школи мистецтв. Під час прийняття регуляторного акта, у 

встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акта, 

проводитиметься відстеження результативності дії акта. 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 


