
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення пільг та розміру плати 
за навчання дітей у державних школах естетичного 
виховання з 1 вересня до 31 грудня 2021р.

     Відповідно до Постанови КМУ від 25.03.1997р. №260 «Про встановлення 
розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017р.№ 81 «Про внесення 
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557», 
керуючись п.п.7 п. А ст.32  Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» та п.6 ст.10 Закону України «Про  позашкільну освіту» та з 
врахуванням пропозицій директорів Дитячої школи мистецтв с.Братківці, 
Дитячої школи мистецтв с,Лисятичі та Дашавської музичної школи ім.Філарета 
Колесси,
виконком  міської  ради  вирішив:

 1.Встановити місячний розмір плати батьків за навчання дітей у державних   
   школах естетичного виховання, а саме Дитячої школи мистецтв с.Братківці,  
   Дитячої школи мистецтв с.Лисятичі та Дашавської музичної школи   
   ім.Філарета Колесси  Стрийської територіальної громади  
   з 1 вересня 2021 року до 31 грудня 2021року:

    1.1.Вокал (сольний спів )                                                             -150,0грн
    1.2.Хорове відділення                                                                  -150,0грн 
    1.3.Художнє відділення                                                               -150,0грн 
    1.4.Хореографічне відділення                                                     -150,0грн
    1.5.Музичні інструменти:
          - фортепіано                                                                            -160,0грн
          - баян, акордеон, скрипка,гітара                                           -150,0грн
          - бандура, кобза, цимбали, віолончель,
          - контрабас, духові  та ударні інструменти                         -150,0грн.

2. Звільнити від плати за навчання:
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2.1. Дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, 
дітей-інвалідів і дітей, позбавлених батьківського піклування, на 100%;
2.2. Дітей-напівсиріт звільнити від плати за навчання на 50%;
2.3. На час навчання в школах естетичного виховання 2-х дітей з однієї сім’ї 
звільнити від плати за навчання на 25%;
2.4. Дітей, батьки яких перебувають на військовій службі в зоні АТО та 
демобілізованих з військових частин , які брали участь в АТО звільнити на 
100%.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.

   Міський голова                                                            Олег КАНІВЕЦЬ
 


