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KAN4' ЯНКА-Б УЗЪРi r\ РДI.4 ОННА ДЕРЖАВ НА АДN4IНl С ТРАL{IЯ

Р О З П О Р Я Д }К Е Н Н Я
r r,{,7.{zr Яаrф r? м. кам,янка-Бузька /,?€/ц,лоrrr,,

Про поzоdнсення zpat ыц н их р оз"uiр i в
баmькiвськоi плаmu зв tt{l вч{tн tt я
dimей у d umяч u-t,иуз uчн uх иtколttх

Вiдповiдно дс cTaTTi б Законч УкраТни uПро мiсцевi дер;кавнi
адп,riнiстрацiТ>, Закон,\, YKpaTHll <<Про позаtпкi.;lьну ocBiTy>>, Закону УкраТни
кПро внесення змiн до деяft.r]к :законiв УкраТни щодо державнGi пiдтримки
Учасникiв бойових дiй ,га i;qHix ;дiтеl,i" один iз батькiв яких загинуts у, райсн;
Проведення анти терористичнtlх оrrерацiй, бсlйових дiй чи збройних конфлiктiв
або пiд час масових акцiй громадяi{съкого протесту, дiтей, заресстрованих як
внутрiшнъо пepeMirTteHi особи, для здоб"чття професiйно-технiчноТ та витl{6j
освiти>>, постанови Кабirтег;,, ý4iHicTpiB YKpaTHlt вiд 25.О3.\997 ЛЬ 260 <{1ро
ВсТановлеtlня розмiр}, п_ца,гi,t за навiiа{iня у державних школах естетичноl-с
Виховання дi,гей> та прийнявII]i.l ,Цo \,ваi,и :]вернеilня сектору к_vльтури Капt'янitа*
БузькоТрайдержадмiвiстрацiТ вiд 0З.i2.2018 poK_v J\s 30З:

1. Погодити з 01.01.20l9 рок1, гранr{чний розмiр батькiвськоТ плати за
навчання дiтей у дитячих hlузичн}lх шко-]lах :

- За навчання гри }ia баянi, акOрдеонi, гiтарi, фортепiано, клавiшних
iHcTpvMeHTax, в класi сольногсl спiв1. - 170 Iъивень;

- за навчання r,p!{ нэ- струt-{но-сN{ичкових, струнно_щипковrlх
iHcTpyMeHTax - 165 гриtsень:

- за навчання гри на согriлlii - lбu lривень;
* за навчання наl духових iHcTpl,MeHTax * 160 гривень;
- за навчання оснсts акторсъкоТ майстерностi - 1б0 гривень.

2. Звiлънlттлr Biit оплати за навчаI-{ня дiтей:
- З баГаТОДiТt+их ,,:iл,tеЙ" пtалозабезпечених сiмей, дiтей iнва_цiдiв, дiтей_

сирiт, дiтей, позбавлених батъкiвського лil..-,tl,вання:
- дiтей вiйськовослrужбовцiв дiйсноi слу,кби, якi загину-liи при

виконаннi службових обов'язкiв,, або сталлl,t iнва:тiдами 1-oT та2-оi групп;
- осiб, визнаних \,часtiикапtиr бtэйtlвих дiй. TxHix дiтей" дiтей, один :j

батькiв яких загинув (пропав безвiстлтj в palioHi проведення АТО, бойових дiй
або збройних конфлiктiв або iTuylcp внас-"лiдок поранення, контузiТ чи ка"чiцr-ва"

отриманих в районi rrрЬвелення АТО, бойових дiй або збройних конфлiкr,iв" а

Taкoxt внаслiдок захвс)рюtsанця, 0трr.I\{аного в перiол участi в АТG;



=! 
!!||!! ==-

-Дiтей,оДинзбатькiвякихЗаГиIIУВпiдrIасМасоВихакцiй
громадrIнсъкого ,rроr..rу або помер внаслiдок пораI{ення, контузii чи калiцтва,

оТрИМанИхПlДчасМасоВИхакЦiйГроМаДянсЬкоГоПроТесТУ;
- дiтей, зареестрован}lх як BrryTpimнbo перемiщенi особи,

З. Встановити 50-вiдсо,гкову оплату за навчання дiтям, батьки яких

переселенцi з ЧорнобильсъкоТ зони, лiквiдатори наслiдкiв

ЧорнобильсъкоТ катастрофи 1-оТ та 2-оТ категорiй,

4. Вважати таким, шо вtратило "tиннiсть розпорядх{ення голови

Кам'янка-БузькоТ районноi д.р*uйоТ адмiнiстраrtiТ вtц 27.12-2017 }Г9780102-

08/i7 <про зплiну розмiрiв батькiвськот плати за навчання дiтей у дитячих

музичних школаю).
5. Контроль за виконаннrII\4 розпорядження покласти на першого

мiнiстрацii А.В ашкiвсъкого

Голова
В.I.Кирилич
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