
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__18.08.2021_____                                                                                                   №__

Про встановлення батьківської 
плати та встановлення додаткових 
пільг за навчання у комунальному
закладі спеціалізованої мистецької 
освіти «Музична школа 
містаЛиман»на 2021 - 2022
рік 

 З метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання 
творчо обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів у музичній школі 
міста Лиман, враховуючи лист відділу культури і туризму Лиманської міської ради 
від 02.08.2021 №01/01-
пільг за навчання у музичній школі міста Лиман, відповідно
«Про позашкільну освіту», Статуту
освіти «Музична школа міста Лиман»
ст. 32, пп. 1 п. “а” ч. 1 ст.
виконавчий  комітет міської ради
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити на 2021
комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа міста 
Лиман» (далі - музична школа міста
навчання, у таких розмірах:

- фортепіано  
- гітара   
- скрипка  
- акордеон  
- баян    
- духові та ударні інструменти 
- сольного співу 
- домбра  
- балалайка  
2. Затвердити перелік пільгових категорій, які повністю звільняються від 

батьківської плати
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника

Афоніна Ю. А. 
 

Міський голова  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____                                                                                                   №__

м. Лиман 
 

Про встановлення батьківської 
плати та встановлення додаткових 

комунальному 
і спеціалізованої мистецької 

освіти «Музична школа 
2022 учбовий 

З метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання 
творчо обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів у музичній школі 

враховуючи лист відділу культури і туризму Лиманської міської ради 
-241 стосовно встановлення батьківської плати та додаткових 

пільг за навчання у музичній школі міста Лиман, відповідно
Про позашкільну освіту», Статутукомунального закладу спеціалізованої мистецької 

освіти «Музична школа міста Лиман», керуючись п. 2 ст. 28, пп.
1 ст. 34 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні» 

виконавчий  комітет міської ради 

Встановити на 2021 - 2022 учбовий рік батьківську плату за навчання у 
комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа міста 

музична школа міста Лиман), у залежності від обраного фаху 
навчання, у таких розмірах:- 

      - 120,00
      - 120
      - 100,00
      - 100,00
      - 100,00

ухові та ударні інструменти     - 100,00
      - 120,00 грн. на місяць;

      - 100,
      - 100,00 

Затвердити перелік пільгових категорій, які повністю звільняються від 
батьківської плати за навчання у музичній школі міста Лиман (додається).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника

       

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_____                                                                                                   №__335______ 

З метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання 
творчо обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів у музичній школі 

враховуючи лист відділу культури і туризму Лиманської міської ради 
241 стосовно встановлення батьківської плати та додаткових 

пільг за навчання у музичній школі міста Лиман, відповідно ст. 26 Закону України 
комунального закладу спеціалізованої мистецької 

керуючись п. 2 ст. 28, пп. 1 п. “а”, пп. 9 п. “б” 
34 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні» 

учбовий рік батьківську плату за навчання у 
комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа міста 

Лиман), у залежності від обраного фаху 

120,00 грн. на місяць; 
120,00 грн. на місяць; 
100,00 грн. на місяць; 
100,00 грн. на місяць; 
100,00 грн. на місяць; 
100,00 грн. на місяць; 
120,00 грн. на місяць; 
100,00 грн. на місяць; 
100,00 грн. на місяць. 

Затвердити перелік пільгових категорій, які повністю звільняються від 
Лиман (додається). 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

 О. В. Журавльов 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

__________ № _________ 

 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
пільгових категорій, які повністю звільняються від батьківської плати за навчання у 

музичній школі міста Лиман: 
 

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та діти батьків, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи всіх категорій; 

- діти - інваліди; 
- діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування; 
- багатодітні (3 та більше дітей) та малозабезпечені сім'ї; 
- діти батьків, які є учасниками АТО. 

 
 
 
 
 
 
 
 Перелік пільгових категорій, які повністю звільняються від батьківської плати 
за навчання у музичній школі міста Лиман розроблено відділом культури і туризму 
міської ради. 

 
 
 
 
Начальник відділу        Н. В. Роменська 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради       О. В. Погорелов 
 

 

 

 

 

 



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________                                                                                                   

Про встановлення батьківської 
плати та встановлення додаткових 
пільг за навчання у комунальному 
закладі спеціалізованої ми
освіти «Музична школа 
містаЛиман» на 2021 - 
учбовий рік 

 
Заступник міського голови
 
Відділ культури і туризму 
міської ради   
 
Юридичний відділ  
 
Загальний відділ  
 
Керуючий справами 

 
 
 
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   

м. Лиман 
 

Про встановлення батьківської 
плати та встановлення додаткових 

комунальному 
закладі спеціалізованої мистецької 
освіти «Музична школа 

 2022 

 
У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

Заступник міського голови      

Відділ культури і туризму  
       

       

       

       
 
 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_______________                                                                                                   №________ 

 Ю. А. Афонін  

 Н. В. Роменська 

 І. О. Шуляченко 

 О. В. Донцова 

 О. В. Погорелов 


