
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

від «__»_____________ 2018 року                    № ____ 

м.Кропивницький 

 

Про внесення доповнень  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

від 14 серпня 2018 року № 386 «Про  

погодження розмірів плати за навчання  

дітей у школах естетичного виховання  

м. Кропивницького» 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а»                    

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26 Закону 

України «Про позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України     

від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей», враховуючи 

клопотання директора дитячої художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна міста 

Кропивницького, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської ради  

міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 386 «Про погодження 

розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного виховання 

м.Кропивницького», а саме доповнити додаток до рішення згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 

 

 

 

Чорна 24 25 70 

 



Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Міської ради міста Кропивницького

       «__»_____________2018  

       № ____ 

 

 

 

Доповнення до розмірів плати за навчання дітей 

у школах естетичного виховання м. Кропивницького 

з 01 вересня 2018 року (щомісяця) 

 

 

Дитяча художня школа імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького 

 

Підготовча група         90 грн 

 

 

 

Начальник відділу 

культури і туризму                                                                              А. Назарець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

від 14 серпня 2018 року                        № 386 

м.Кропивницький 

 

Про погодження розмірів плати  

за навчання дітей у школах 

естетичного виховання м. Кропивницького 

 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а»                    

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26 Закону 

України «Про позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України     

від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей», враховуючи 

клопотання директорів шкіл естетичного виховання м. Кропивницького, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити розміри плати за навчання дітей у школах естетичного 

виховання м. Кропивницького з 01 вересня 2018 року (щомісяця) згідно з 

додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 25 вересня 2017 року № 450 «Про 

погодження розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного 

виховання м. Кропивницького». 

 

 

Секретар міської ради            А. Табалов 

 

 

 

 

 

Чорна 24 25 70 



Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Міської ради міста Кропивницького

       14 серпня 2018    

       № 386 
 

 

Розміри плати за навчання дітей 

у школах естетичного виховання м. Кропивницького 

з 01 вересня 2018 року (щомісяця) 
 

Музична школа № 1 ім. Г.Г. Нейгауза міста Кропивницького 
 

- фортепіано          150 грн 

- гітара           150 грн 

- баян           120 грн 

- акордеон           120 грн 

- бандура          120 грн 

- домра          120 грн 

- балалайка          120 грн 

- цимбали          120 грн 

- скрипка          120 грн 

- віолончель         120 грн 

- ударні інструменти        120 грн 

- флейта          120 грн 

- саксофон          120 грн 

- труба          120 грн 

- кларнет          120 грн 

- тромбон          120 грн 

- блок-флейта         120 грн 

- баритон          120 грн 

- валторна          120 грн 
 

Комунальний заклад «Музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса міста 

Кропивницького» 
 

- фортепіано          150 грн 

- гітара           150 грн 

- сольний спів         150 грн 

- саксофон          120 грн 

- ударні інструменти        120 грн 

- хоровий клас         120 грн 

- скрипка          120 грн 

- віолончель         120 грн 

- контрабас          120 грн 

- альт           120 грн 

- баян           120 грн 

- акордеон           120 грн 

- домра          120 грн 

 

 



2 

 

- цимбали          120 грн 

- бандура          120 грн 

- труба          120 грн 

- флейта          120 грн 

- кларнет          120 грн 

- тромбон          120 грн 

- тенор          120 грн 

- блок-флейта         120 грн 

- туба           120грн 

- сопілка          120 грн 

 

Музична школа № 3 міста Кропивницького 
 

- фортепіано          150 грн 

- гітара           150 грн 

- скрипка          120 грн 

- віолончель         120 грн 

- баян           120 грн 

- акордеон           120 грн 

- флейта          120 грн 

- саксофон          120 грн 

- вокально-хоровий клас        120 грн 

- бандура          120 грн 

- кларнет          120 грн 
 

Музична школа № 4 міста Кропивницького 
 

- фортепіано          150 грн 

- гітара           150 грн 

- вокально - хоровий клас       120 грн 

- скрипка          120 грн 

- флейта          120 грн 

- саксофон          120 грн 

- баян           120 грн 

- бандура          120 грн 

- блок-флейта         120 грн 

- сопілка          120 грн 

- хореографічний клас        120 грн 
- сольний спів         150 грн 
 

Дитяча школа мистецтв міста Кропивницького 
 

- фортепіано          150 грн 

- гітара           150 грн 

- вокально - хоровий клас       120 грн 

- баян           120 грн 

- акордеон           120 грн 
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- бандура          120 грн 

- домра          120 грн 

- цимбали          120 грн 

- скрипка          120 грн 

- віолончель         120 грн 

- контрабас          120 грн 

- ударні інструменти        120 грн 

- флейта          120 грн 

- труба          120 грн 

- туба           120 грн 

- кларнет          120 грн 

- сопілка          120 грн 

- хореографічний відділ         120 грн 

- відділ образотворчого мистецтва       120 грн 
 

Дитяча художня школа імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького 
 

- художній відділ         120 грн 

 

 

 

Начальник відділу 

культури і туризму                                                                              А. Назарець 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Доопрацьовано 14.09.2018 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

від «__»_____________ 2018 року                    № ____ 

м.Кропивницький 

 

Про внесення змін та доповнень  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

від 14 серпня 2018 року № 386 «Про  

погодження розмірів плати за навчання  

дітей у школах естетичного виховання  

м. Кропивницького» 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а»                    

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26 Закону 

України «Про позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України     

від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей», відповідно до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1762 «Про 

перейменування Кіровоградської дитячої художньої школи імені 

О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту художньої школи імені 

О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького у новій редакції», враховуючи 

клопотання директора художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна міста 

Кропивницького, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Внести зміни та доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради  міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 386 «Про погодження 

розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного виховання 

м.Кропивницького», а саме: 

у додатку до рішення слова «Дитяча художня школа імені                      

О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького» замінити на слова «Художня 

школа імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького»; 
 доповнити додаток до рішення згідно з додатком. 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 

Чорна 24 25 70 



Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Міської ради міста Кропивницького

       «__»_____________2018  

       № ____ 
 

 

 

Доповнення до розмірів плати за навчання дітей 

у школах естетичного виховання м. Кропивницького 

з 01 вересня 2018 року (щомісяця) 
 

 

Художня школа імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького 
 

Підготовча група         90 грн 
 

 

 

Начальник відділу 

культури і туризму                                                                              А. Назарець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


