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кАм,янкА_БузькА рдЙоl*rд шржАвнА АдднIстрАlця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зr Иrцп ,шrЦоrу м. Кам'янка-Бузька

Про поеоduсеннл еранuчнtu розмiрiв
баmькiвськоt ruлаmu за навчання diпей
у dumячuх музuчнuх школах

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Уrqраrни <Про мiсцевi держаЁнi
адмiнiстРацiЬ>, ЗаконУ УкраihИ <<Про' позаlrrйл"rу oc"iryrr, Закону Украiни
кПрО внесення змiН до деяких законiв Украihи щодо державноi пiдтримки.-
УrаСНИКiВ бОЙовшс дiЙ та i'xHix дiтей; дiтей, один iз батькiв якlD( заг}Iнув уua

район1 цроведеннЯ антитерОристиIIниХ операIдiЙ, бойових дiй чи збройних
конфлiктiв або пiд час масових акцiй цромадянсъкого протесту, дiтей,
ЗаРееСтрованих як внутрiшньо перемiщенi особи, для здобугтя професiйно_
ТеХНiЧНОi Та Вищоi ocBiTn>, Перелiку платних посфг,якi можуть надаватися
ЗаКJIаДами культури, заснованими на державнiй та коtvtуналънiй формi власностi
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд I2,|2.20I1 ЛЬ1271 та
приЙнявши до уваги звернення 'сектору культури Кам'янка-Брькоi
райдержqдмiнiстраlii вiд ЗI.L2.20|9 Ns 108:

l. Погодти з 1 сiшrя 202О року црЕlничний розмiр батькiвськоi плати за
навчФIня дiтей у дитячих музшших школil(:

-qt3a навчання гри на баянi, акьрдеонi, гiтарi, фортепiано, кпавiшних. Ё ---_-л-a-----,
iHcTpyMbHTa)b в Krraci сольного спiву - l90 цривень;

- за навчання осIIов акторськоТ мйстерностi - 180 цривень;
- за навчання гри на струнно-смичковIDq струнно-щипковIас iHcTpyMeHTax

- 185 цривень;

- за навчання гри на сопiлцi - 180 цривень; 
t'

- з8. новчання на духовних iHcTpyMeHTФ( * 180 цривень.

2. Звiльнити вiд оплати за навчання дiтей: р

- з багатодiтних сiмей, мапозабезпечених сirЬй, дiтей- iнва.гliдiв, дiтей-
сирiт, дiтей позбавленrос батькiвського пirurування;

- дiтей вiйськовослужбовцiв дiйсноi с.гryжби, якi зzгинули при виконаннi
сlryжбових обов'язкiв, або стЕLпи iнвалiДами I- оТ та 2-оi црупп;
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- осiб визначеНих rIасниками бойових дiй, ixHix дiтей, дiтеЙ, один iз

батъкiв яких загиIIув (пропав безвiсти) у районi проведення антитерористи:них

операцiЙ, бойовЙ дЙ абО збройниr конфлiктiв, або помер внаслiдок

поранення, конryзii чи кагriцтва,' отриманих у районi проведення

а}Iтитерористичних операцiй, бойових дiй або збройних конфлiктiв, а також

""*оr,iд,uП 
зa)(BорюВанIIя, отриманого в перiод yracTi в €lнтитерористичнiй

операцii;

_ дiтям, один iз батькiв яких загинув пiд час масових акцiй

цромадяНськогО протестУ або помер внаслiдок пораненнlI, контузii чи капiцтва,

отриманих пiд час масових акцiй громадянського протесту;

- дiтям, зареестрованим як внутрiшньо перемiщенi особи.

3. Встановити 50-ти вiдсоткову оплату за навчанrrя дiтям, батьки яких

переселенцi з Чорнобильськоi зони, пiквiдатори Чорнобильськоi катастрофи

1-оi та 2-оi категорii.

4. Вважати таким, що втратило чиннiстъ розпорядження голови

Кам'янка-Бузькоi райдералмiнiстрацii вiд t4.|2.2O18 року Ns 896/02_08/18 <Про

встаЕовленЕя Iраничних розмфiв батькiвськоi плати за навч€tнЕ,I дiтей у

дитячих музичних школil(>> з 1 сiчня 2020року,

5. Контроль за виконанЕям запишаю за собою.

Христина ЗАМУЛА
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