
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   РІШЕННЯ 
   № 220 

12.08.2021 року 
м.Бібрка 

Про погодження розміру щомісячної батьківської плати  

за навчання дітей у Бібрській музичній школі  

 

       Відповідно  до Закону України “Про освіту”, п.2 ст.26 Закону України “Про 

позашкільну освіту”, ст.ст. 26 , 32, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись Законами України «Про культуру», «Про освіту», постановами 

Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 “Про затвердження переліку типів 

позашкільних навчальних закладів», п.3.1. «Положення про надання платних послуг 

закладами культури Бібрської міської ради», п.6.4. «Положення про мистецьку школу» від 

09.08.2018 р.,  “Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, 

від 25.03.1997 № 260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей”, наказом Міністерства культури України № 731 від 

14.09.2015 року "Про внесення змін до Положення про початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад», з метою упорядкування  розміру щомісячної батьківської 

плати за навчання та створення умов для соціального захисту учнів у Бібрській музичній 

школі,  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ВИРІШИВ: 

1. Погодити з 1 вересня 2021 року щомісячний розмір батьківської плати за 

навчання в Бібрській музичній школі на 2021-2022 н.р. (згідно додатку). 

2. Погодити з 1 вересня 2021 року щомісячний розмір батьківської плати за прокат 

музичних інструментів в Бібрській музичній школі на 2021-2022 н.р. (згідно 

додатку).  

3. Звільнити від оплати за навчання такі категорії дітей: 

- діти із багатодітних сімей; 

- діти-інваліди; 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти загиблих в АТО військовослужбовців; 

- діти учасників АТО та ООС. 

 

Бібрський міський голова                                                               Р.Я.Гринус 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Бібрської міської ради 

від 12.08.2021 р.№220 
 

Погоджено 

Бібрський міський голова 

___________Р.Я.Гринус 

«12» серпня 2021 р. 

 

 

 

 РОЗМІР 

щомісячної батьківської плати за навчання у 

Бібрській музичній школі 

 

1. Щомісячна батьківська плата за навчання у Бібрській музичній школі: 

- сольний спів – 200 грн. 

- фортепіано, гітара, художнє відділення – 185 грн. 

- баян, акордеон, бандура, скрипка, сопілка, фагот,  

                  саксофон, кларнет, ударні інструменти, труба – 165 грн. 

- контрабас, віолончель, домра, валторна, флейта, 

                  гобой, туба, тенор, баритон, тромбон – 155 грн. 

 

2. Щомісячна плата за прокат музичних інструментів, а саме: 
- домра – 50 грн. 

- духові інструменти, бандура – 70 грн. 

- скрипка, баян, гітара – 80 грн.     
 

 


