
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
дитячiй школi мистецтв J\Гч 3 Деснянського
навч€шьний piK, що дода€ться.

2. Затвердити розмiр щомiсячноi плати
музи,rнiй школi Jф 24 !еснянського району м.
piK, що додасться.

за навчання дiтей у КиТrlськiй

району м, Киева на 2021-2022

за навчання дiтей у !итячiй
Киева rla 202lr-2022 навчальгlий

3. Затвердити розмiр щсlмiсячноТ плати за
мистецтв iM. М. Д. Леонтовича lеснянського
2021-2022 навчальний piK, що додаеться.

I{авчанFIя дiтей у [I]колi

району MicTa Кисва на



4, ЗатвеР дитИ розмiР щомiсячНоТ платИ за навчання дiтей у OcBiTHbo-кулътурному центрi к!ивосвiт> {еснянського району MicTa Киевана202|-2022 навчалъний piK, що додасться.

5. Затвердити розмiр щомiсячноi плати за навчання дiтейу 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{ихсiмей, 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 4ззuпро затвердження розмiру щомiсячгlоi гIJIа.ги за r]авчання дiтей упозашкiльних 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.

Голова
- l\ми,гро PATI IIKOB



Розмi
у КиТвськiй дитячiй

щомiсячноi плати за навчання дiтей

р9,1.иу_ч щ лtл с t.д и Ltл i tt

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження f{еснянськоТ
районноi в MicTi Киевi

м. Киева

_ 19q,9q Iр_ц:

350,00 грrI.

2000,00 грн,

rколi мистецтв ЛЬ З Щеснянського району
на 202I-2022 навчальний piK

Загальний фонд (бю

_Ф_qрщ n, q ц9:_] ц?!_Q _ __
ёаq_1_ iнстрl.менти

Хlzдо,iццццдшiлення
х iчне вiддiле
I]ока-ц н дний

Спецiальний фонд (сам купнiсть):

Музиlций в!дл!л 
1

: ? L9/t: фцу, 2_ lпд,
- ?_щдЦаху, l год. ичних дисциплitl- 2 год. фах

Xy.ltoжrri й lзiддli.ll, скульп
Т'еаT,ра,пьttlлй Bi/utill, K,rl ] Irap()/lHoi' музики

ХорсогрiфiчниИ вiддill (

быlьgий танець
apojlt l t.| й, с1,.л acl t t-t l,i,

650,00 IpH 
_

750,00 rpH.
--]

__]

державноI адмi н iстрацiТ

,t0__0_.-0!_1pH_,_

_ЗЛ!qjрц _

З00.00 грн.
350,00 грн.
з 50,00

вокал естрадний
Театральне вiддiлення

:, l_tод_Фqль2_rqд.
- 1 год. фu*у, 1 год.
- 0,ГБ^Ф-"-у

1 год. теоретичних д

l000.00 грн.
чних дисциплil-t

ретичних дисциllлiн

сциплiн, груповi

!??,9,0_0 щц,
_ _I] 10,QO_лц, _

500,00 гргr.

l 10,00 грrt.- 0,5 год. фаху, 2 год. ет. дисц., 2 год. хору 850,00 грн.

Нача.цьник Управлiння ы,ури Ц,{tWпБ Iгор зАкомIрний



у lитячiй музич

Заt,альний фонд (бю,

ц.трqдцццрцдiл

СItеrliа,цьrrий фонд (сам KyltHicTb):

ичне вlддlлення:

1 година з фаху (i
2 г,о/Iини ични
2 l,одини з фаху
2 l,одини
l l,одина

з фаху (i

2 години
2 годиtlи

з фаху (i

liй школi Jф 24 f{еснянського району м. Киева
на 2021-2022 навчальtlий piK

тичIlи

теоре,гичIJ

Розмi щомiсячноi плати за навчання дiтей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiст.рацiТ
Bi окч J\ф JZ.

350,00 грн _
300,00 r,prl.

350,00 грн.
400,00 грrr.
500,00 грн,

1_5Л0!_дрц-.

450,00

600,00

Фортепiано. гi
xoBl lнструменти

Народнi iH

нно-смичковi i
Вокал народний
вокал естрадний

Iндивiдуальнi:
- 0,5 години з

- 1 година теоретични дисциплiн 450,00 грн.
1 година з

1 година з фаху (i- 1 година теоретичн
вiдуально),
дисциплiн 950,00 грн.

l l00,00 грн.

l700,00 грrr.

дц_сццддlц_@_ryу:r,)

вiдцуаrr ьно),
21исtциttлirr (в l.ругri

Iди_сцццдц@_tр:п!)

l750,00 Iprr,

1800,00 грrr.

300,00 грн.- теоретичнi лисциплiни
1о_цQцц9 4оровi (2 год. на т,и)tдень 500,00 грн.

- хореографiя (2 год. на нь
IIь

560,00 грн.
iя (3 год. на

I lача_пьllик Управrt iння ьтури



у LLIколi мис.гецтв iM.

Загальний фонд (бю,

Фо пiано, гiта

lчнии вокал

Спецiальний фонд (сам купнiсть):

N4узичне вiдлiлення:

- 1годиназфаху

- 1 година з фаху, l
- 2 годиrrи з фаху, 1

_J:дiц в 1рупr.2 цо.

l-еа ьне вiддiлен

л, д, Леонтовича /]еснянського району MicTa Кисва
на 202 l -2022 навчаJIьн и й pi к

Розмiр шцомlсячrlоl плати за l{авчанrrя дiтей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження {еснянськоТ
районноТ в MicTi Кисвi

]_5_0,_0_Q црц _

]9!,_0!lрц._
350,00 гргr,

350,00 грн,
350,00 г,рн.

1Q0,9Q ryц.._

б00.00

t200,00 г

700,00 грн.

1300,00 грн.

З00.00 r,prl.

10QлQ_rр_ц,
500,00 грн.

державн.оi адм iH i страцiТ

днi iнструменти
Струнно-смичковi iHcT
Художне вiддiлення
Хореографiчне вiддiлен
вgцqцдерqдццЕ, акад
Во_кз4 ý_9]р?дчgй'Геатрыl 

ьц g p_i ддrJlБ ;н я
Хорове вi/iдiлеrlня

- 2 години з

дина теоретичних дисциплiн
година теоретичних дисциллiн
ор,фо",rькJlорний ансамбль ( l0
,ини на т,иждень)

, l година

500,00 грн.

Flачаrrьник Управлiння к ь,I,ури Iгор ЗАКОN,lIРНИЙ

оку_JYч а?

др9qце_ззцдц
художне вiддi



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження f{еснянськоI
районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii
вiдfu.ful"lzlроку_Nр_*lF

ати за навчання дiтей
BiT> !еснянського району MicTa Киева
авчальний piK

Навчання в бюджетних гчптках безкоштовно

по вiddiлу сqл4оокупносmi ;

LI

народна хореографiя, бtr
вiд семи poKiB ( вар:
вихованця, навчальне н
осiб)
Навчання у танцIовальн
семи poKiB - пiльговий
родин, малозабезпечени)

безкоtптоtlltо

бЗ0,00 грн.

570,00 r,prr.

r rcrlr.1.1tlttx у .ганЦIОВаЛI

народна хореографiя та i
(BapTicTb плати для одно
- б год/тиж., група з 10 с

ному гуртку (сучасна хореографiя,
r,) для вихованцiв BiKoM вiд ceMr,rpoKiB
,о вихованця, навч8льне FIаI]антаження

rql
)му гуртку для виховаIIIIiв BiKoM ло
гариф для вихованцiв з багатодiтних
сiмей, дiтей з irrвалiднiстtо

700,00 грн.

бЗ0,00 грн,

Навчання у танцIовальн
семи poKiB - пiльговий

J9дцд2лqлоз абез п ече ни )
Навчанняугурr.кузiнс
для одного виховаI{ця,
група з 10 осiб)

LIл_,,л,---- -----l

:MHoi мови (BapTicTb tцомiсячlrоi плати
авчальне нава[I.гаження - 4 год/r.иж.,

590,00 грн.

rrclfllcltlt')l у ,yp,l,Ky з lI{9земI{оl мови - гtiлt,l.оtзий т,ариф длявихованцiв з багатолi,гr!их ролин, малозабезпечених Сiмей,
дiтей з iнвалiднiстtо

5З0,00 грн.

Навчання у вокаJIьно-хо
плати для одного вихо]
год/тиж., група з 10 осiб)

450,00 грн.



довження таблицi

дц9Ц з iнвалiднiстtо 405,00 грн,

навчання У гуртку художньо-естетичного напряму,
декоративно-прикладнQго мистецтва, образотворrо.о

N,Iистецтва - пiльговий тариф для вихованцiв з багатодiтних
родин, малозаOезп них сiмей, дiтей з iнвалiднiстtо

500,00 грн.

450,00 грн.

;;;i ;;;;;,;;;
одного вихованця, навчфльне навантаження - б год/тиж., група
з 15 осiб)

580,00 грн.

,;,l";;.,;;;";
багатодiтних родин' малозабеr.r.rЬrr"* сiмей, дiтей зiнвалiднiстто

525,00 грн.

вихованця, навчальне нhвантаження - 4 год/тиж,, група з 10
осiб)

,rr.O,^l,r*'" ,
iнвалiлнiстю

600,00 грrr.

540,00 грrr.

Навчання в <СтулiТ всебiчrrоiо ро*"-".оу диrичr" ,," ,fu.r."*;
до школи> ( BapTicTb щомiсячноi плати лJIя одного виховаI]ця, 800,00 ryн.

720,00 грн

250,00 грlr.

Начальник Управлiння культури ЗАкоМIРIil,ТЙ

2

малозабезпечених сiмей, дiтей з iнвалi
FIавчання



ЗАТ,ВЕРДЖЕНО

Розпорядження f,еснянськоi
раЙонноТ в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ
в1 oKy_j\& J77

у позашкiльному
<Гармонiя> !еснянr

Загальний фонд (бюд

/\итячий
[ур:,qц ,r{pp.o

к <Живопис.

Спеltiальний фонzt (са оокупнiсть):

ip щомiсячноТ плати за навчання дiтейнавчальному закладi <LJeHTp естетичного вихованняького району MicTa Киева на 2O2l -2022 навчальний piK

SРд_цц.,.""я__rй 480,00
420,00

iVlай ня <К

I Iачальrrик Управл iH ня уJIьl,ури

з90,00

65,00 l.pH.
80,00

ЗАКОМIРНИЙ

ц <<Розпис по с
<<Креативне кодiлля>

260,00 rrэH.к <Солоне Ti
l З0,00 грн.I\4айстер-клас

Мlайстер-ппu. uK
Hi (рiзновiковi)Майстер-ппu* l..ru,

uКrrубrriтнuЙ


