
 

 

 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят першої позачергової сесії восьмого скликання 

 

 

05.01.2023    м. Березань № 1 
 

    

Про затвердження Положення  

про надання пільг по оплаті за  

навчання у Березанській школі  

мистецтв 
 

 Відповідно до статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, з метою збереження та розширення контингенту учнів Березанської 

школи мистецтв, Березанська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про надання пільг по оплаті за навчання у 

Березанській школі мистецтв (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, 

туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО та першого 

заступника міського голови Хруля Р.Ф. 

 

 

 

Міський голова Володимир ТИМЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення п’ятдесят першої 

позачергової сесії 

Березанської міської ради 

восьмого скликання 

05.01.2023 № 1 

 

 

Положення 

про надання пільг по оплаті за навчання у Березанській школі мистецтв  

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення про оплату навчання та надання пільг по оплаті за 

навчання у Березанській школі мистецтв на 2022/2023 навчальний рік (далі –

Положення) розроблено відповідно до Закону України ,,Про освіту“, Закону 

України ,,Про позашкільну освіту“, постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.1997 № 260 ,,Про встановлення розміру плати за навчання дітей у 

державних школах естетичного виховання“, наказу Міністерства культури 

України від 09.08.2018 № 686 ,,Про затвердження Положення про мистецьку 

школу“, Статуту Березанської  школи мистецтв та інших нормативно-правових 

актів. Це Положення регламентує порядок надання пільг по оплаті за навчання 

в Березанській   школі мистецтв по  всіх відділеннях та класах. 

1.2. Положення поширюється на Березанську школу мистецтв (далі – 

БШМ), яка є початковим  спеціалізованим мистецьким навчальним закладом 

освіти сфери культури, що знаходиться в комунальній власності Березанської  

міської ради. 

 

2. Пільги по оплаті за навчання  

2.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу 

згідно з додатком. 

2.2. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних 

документів, що надають право на пільгу, поданих батьками з 01 до 10 вересня 

поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання пільги 

пізніше зазначеного терміну, пільга надається з того місяця, з якого батьки учня 

подали письмову заяву та необхідні документи. 

2.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 10 

числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

2.4. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей: 

2.4.1. Звільнити від плати за навчання на 100%: 

1) діти із багатодітних сімей; 

2) діти-сироти; 

3) діти з інвалідністю; 

4) діти позбавлені батьківського піклування; 
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5) діти з малозабезпечених сімей; 

6) дітей військовослужбовців Збройних Сил України строкової та 

контрактної служби,  працівників органів внутрішніх справ України та бійців 

ТРО, учасників бойових дій, у тому числі на території інших держав, які стали 

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

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

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

8) дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які 

стали інвалідами І чи ІІ груп, або загинули при виконанні службових 

обов`язків. 

2.4.2. Зменшити оплату за навчання на 50%: 

а) дітям-напівсиротам; 

б) дітям, батьки яких являються бійцями ЗСУ та ТРО; 

в) дітям внутрішньо переміщених осіб, чи дітям, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

г) дітям батьків-інвалідів І та ІІ групи загального захворювання. 

2.4.3. При навчанні двох учнів з однієї сім’ї батьківська плата 

встановлюється за першого учня в розмірі 100%, за другого – 50%. 

2.4.4. Дітям, які навчаються на двох і більше відділеннях/класах: 

за перше - 100% та за наступні по 50%, але при умові навчання не більше як у 

трьох відділеннях/класах.  

2.5. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися 

лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням 

батьків. 

2.6. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності 

документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби 

оплачується 100%, за наступні – 50%. 

2.7. Пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову 

поведінку і систематично відвідують заняття. При неуспішності учня чи 

порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати 

встановлені пільги. 

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

 

3. Планування та використання доходів від плати за навчання  

3.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та 

контроль покладається на бухгалтера відділу культури Березанської міської 

ради. 

3.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і 

спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані 

з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріальне стимулювання 

працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист 

трудового колективу. 
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4. Прикінцеві положення 

4.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

рішенням сесії Березанської  міської ради. 

4.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Олег СИВАК 
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 Додаток 

до Положення про надання 

пільг по оплаті за навчання у 

Березанській школі мистецтв 
 

 

Перелік документів для застосування пільг по оплаті за навчання 

у Березанській школі мистецтв, термін подання та періодичність 

поновлення 

 

Батьки (опікуни) дітей з нижчеперелічених категорій подають наступні 

документи: 

1.  Для дітей із багатодітних 

сімей 

свідоцтво про народження (копія); 

 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 

або посвідчення батьків багатодітної сім'ї 

(копія усіх сторінок); 

 заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

2.  Для дітей-сиріт та дітей, 

які позбавлені 

батьківського піклування 

свідоцтво про народження (копія); 

рішення про призначення опіки чи 

піклування (копія); 

заява опікуна, піклувальника. 

3.  Для дітей з інвалідністю 

 

свідоцтво про народження (копія); 

довідка про інвалідність (копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина; 

медична довідка про те, що дитина може 

навчатися за обраним фахом. 

4.  Для дітей з 

малозабезпечених сімей 

 

свідоцтво про народження (копія); 

довідка органу соціального захисту про 

призначення допомоги малозабезпеченій 

сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та 

копія); 
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заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

5.  Для дітей 

військовослужбовців 

Збройних Сил України 

строкової та контрактної 

служби,  працівників 

органів внутрішніх справ 

України та бійців ТРО, 

учасників бойових дій, у 

тому числі на території 

інших держав, які стали 

інвалідами І чи ІІ груп, або 

загинули при виконанні 

службових обов`язків 

 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення інваліда війни, або документ, 

що підтверджує факт та причину загибелі 

батька чи матері (копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

6.  Для дітей осіб-учасників 

ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС, які 

стали інвалідами І чи ІІ 

груп, або загинули при 

виконанні службових 

обов`язків 

 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення інваліда ЧАЕС, або документ, 

що підтверджує факт та причину загибелі 

батька чи матері (копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

7.  Для дітей учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил, які стали 

інвалідами І чи ІІ груп, або 

загинули при виконанні 

службових обов`язків 

 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення інваліда, або документ, що 

підтверджує факт та причину загибелі 

батька чи матері (копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

8.  Для дітей-напівсиріт 

 свідоцтво про народження дитини; 

свідоцтво про смерть одного з батьків; 

довідка з Пенсійного фонду про 

перебування на обліку; 

заява батька чи матері або особи, на 
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утриманні якої знаходиться дитина. 

 

9.  Для дітей, батьки яких 

являються бійцями ЗСУ та 

ТРО 

 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення (довідка) учасника бойових 

дій чи учасника ТРО батька чи матері 

(копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

10.  Для дітей внутрішньо 

переміщених осіб, чи 

дітям, які мають статус 

дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів 

 

свідоцтво про народження (копія); 

посвідчення (довідка) внутрішньо 

переміщеної особи, чи особи яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів. (копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина 

11.  Для дітей батьків-інвалідів 

І та ІІ групи загального 

захворювання 

 

свідоцтво про народження (копія); 

довідка про інвалідність (копія); 

заява батька чи матері або особи, на 

утриманні якої знаходиться дитина. 

 

Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних 

документів, що надають право на пільгу, поданих батьками з 01 вересня  до 10 

вересня поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання 

пільги пізніше зазначеного терміну, то пільга надається з того місяця, з якого 

батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи, але не пізніше 10 

числа. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 10 числа, 

оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Олег СИВАК         


