дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ng

ЭZV

I1po затвердження розмiру шIомiсячноТ
пJIа,l,и за навчання дiтей у позаIIIкiльrrих
навчaLпьних закладах (школах та

центрах естетичного виховання)
!еснянського району MicTa Киева
на 202I -2022 навч€uIьний piK

ВiДПОВiдно До статей 6, 4| Закону УкраТни uПро мiсцевi державrri
адмiнiстрацiТ>, статей 6, 26 Закону Украiни uПро позашкiльну ocBiTy>,
ПУнкТу 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня \997 року
Ng 260 кПро встановлення розмiру плати за навчання у державних
школах естетичного виховання дiтей>, розпорялження виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ алмiнiстраuii)
lIержавними адмiнiстраuiями окремих IlовtIоважень), з метою дотримання
правових засад дiяльностi позашкiльних навч€шьних закладiв,

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити розмiр щомiсячноТ плати за навчання дiтей у КиТrlськiй
дитячiй школi мистецтв J\Гч 3 Деснянського району м, Киева на 2021-2022
навч€шьний piK, що дода€ться.

2. Затвердити розмiр щомiсячноi плати за навчання дiтей у !итячiй

музи,rнiй школi Jф 24 !еснянського району м. Киева rla 202lr-2022 навчальгlий
piK, що додасться.

3. Затвердити розмiр щсlмiсячноТ плати за I{авчанFIя дiтей у [I]колi
мистецтв iM. М. Д. Леонтовича lеснянського району MicTa Кисва на
2021-2022 навчальний piK, що додаеться.

4, ЗатвеР дитИ розмiР щомiсячНоТ платИ за навчання
дiтей у OcBiTHboкулътурному центрi к!ивосвiт>
{еснянського району MicTa Киева
на202|-2022 навчалъний piK, що додасться.

у

5.

Затвердити розмiр щомiсячноi плати за навчання
дiтей
позашкiльному навчальному закладi KI]eHTp естетичного
виховання

<Гармонiя> !еснЯнського
району Micтa Киеваi на 2021-2022 навчальний piK,
що додаеться.

6, Встановити, що дiти з багатодiтних сiмей,
,цiти з малозабезпечеt{их
сiмей, дiти з iнвалiднiстtо, дiти-сироти, дiти, позбавленi
батькiвського
пiклування, здобувають позашкiльну оЪвiту безоплатно.

7, Визнати таким, Що втратило чиннiсть,
розпорядження flеснянськоi
районноI в MicTi Киевi державноi адмilliстрацiт вiд 18 серпня 202О
року }ф 4зз
uпро затвердження розмiру щомiсячгlоi гIJIа.ги за r]авчання
дiтей у
позашкiльних навчальних закладах (шко.тrах та
центрах естетичIIого
виховання) Щеснянського
районУ MicTa Кисва на 202О-2021 навчальний piK>,
ЗаРе€СТРОВаНОГО В I-{еНТРаЛЬrIОМУ мiжрегiональному
управлiннi MiHicT.p.ruu
ЮСТИЦii (М. КИiВ) 28 серпrrя 202О pony за NJys
l72l|75; |7з1176; |]4l|]7:
175/|78; 176l|79,

8. Розпорядження набирае чинностi з
дця його опубrriкуванItя.
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