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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АД4IНIСТРАlЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
7/о, - as//v

Про змiну розмiрiв баmькiвськоt
пJ.аmu за навчанuя dimей у
dumлчuх музuчнuх школаж

Вiдповiдно до Закону Украihи <Про мiсцевi державнi 4дмiнiстрацiЬ>,
Закону Украrни <Про позатrткiльну ocBiry>>, Закону Украihи <Про алесення змiн
до деяких законiв Украrhи щодо державноi пiдтримки у{асникiв бойових дiй та,

один iз батькiв яких загинув у районi проведенняlхнlи дlтеи,
антитерористичних операцiй, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або пiд час
масових акцiй цромадянського цротесту, дiтей, зареестрованих як вIIугрiшньо
перемiщенi особи, дJIя здобуття професiйно-технiчноТ та вищоi освiти>>,

Перелiку платних посJryг, якi можуть надаватися закJIадап{и культури,
заснованими на державнiй та комунальнiй формi власностi затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.|2.20t1 }lb 1271 та прийнявши
до уваги зверненЕя сектору культури Калпл'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii
вiд 09.II.2017 рокуNЬ 171:

1. Встановити з 01.01.2018 року цраниtIний розмiр батькiвськоi плати за
навчанЕя дiтей у дитяrIих музичних школах :

_ за навчання гри на баянi, акордеонi, гiтарi, фортепiано, клавiшних
iнстррлент€lх, в класi сольного спiву - 120 цривенъ;

_ за навчання гри на струнно-смичкових, струнно-щипкових
iнсrрулtентах - 115 |ривень;

за навчання гри на сопiлцi -1 10 цривенъ;
- за навчання надухових iнструплентах-110 цривень.

2. Звiльнити вiд оплати за навчання дiтей:
_ з багатодiтних сiмей, малозабезпечених сiмей, дiтей iнваiliдiв, ДiТеЙ-

сирiт, дiтей, позбашlених батькiвською пiшryвання;
- дiтей вiйськовоолужбовцiв, якi загIIнули при виконаrrнi с.гryжбовиХ

обов'язкiв, або стаJIи iнвапiдами I-оi та 2-оi црупи;
- осiб, визнаних уrасникЕtми бойових дiй, i'xHix дiтей, дiтей, один з

батькiв яких загиIIув (прсlпав безвiсти) в районi цроведення АТО, бОЙОВИХ ДiЙ

аоо зороиних к(



оц)иманID( в районi цроведенlrя АТО, бойових дiй або збройних конфлiктiв, а

також внаслiдок з€лхворюванЕя, отриманого в перiод участi в АТО;
- дiтей, один з батькiв яких загиIIув пiд час масових акцiй

.'
цромадянського протесту або помер внаслiдок поранення, контузii чи ка.гriцтва,

отримаIIих пiд час масових акцiй громадянського протесту;
- дiтей, зареестрованих як внуtрiшнъо перемiщенi особи.
3. Встановити 50-вiдсоткову оплату за навч€Iння дiтям, батьки яких

переселенцi з Чорнобильськоi зони, лiквiдатори наслiдкiв Чорнобильськоi
катастрофи 1-оi та 2-оТ категорiй.

4. Ввоlсати такими, що вц)атили чиннiсть розпорядженIIя юлови
Калл'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii вiд 30.12.2014 }lb484/02-

08/14 <Про змiну граншIнID( розмiрiЬ батькiвськоi плати за навчання дiтей у
дитяtIих музи.Iних школilо) та розпорядження вiд 23.02.2016 NЬ 70102-08/16

<Про внесенЕя змiн в розпорядження голови Ка"пл'янка-Бузькоi рйонноi
державноi адлiнiстрацii <Про змiну розмiрiв батькiвськоi плати за навчання

дiтей у дитяtIих музшших школа)0).

5. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти dа заступника
голови райдержqдмiнiстраlдii М.Мазяра.

Голова B.I. Кирилич
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