
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 4 вересня 2012 року         № 756 

 
 
 

 
Про погодження розмірів плати  
за навчання дітей у школах 
естетичного виховання м. Кіровограда 
 

Керуючись ст. 3, 8, 19 Конституції України, ст. 4, 16, 24, п.1 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» та враховуючи клопотання 
директорів Кіровоградських музичних шкіл, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Погодити розміри плати за навчання дітей у школах естетичного 

виховання м. Кіровограда з 1 вересня 2012 року (щомісяця) згідно з додатком. 
2. Звільнити на 100% від оплати за навчання на один учбовий рік 

особливо обдарованих дітей, які стали переможцями Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів впродовж 2-х попередніх років.  

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 30 серпня 2011 року № 843 «Про 
погодження розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного виховання 
міста Кіровограда». 
 
 
 
Міський голова                  О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чорна 24 25 70 



                                                                       Додаток 
       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради  
                4 вересня 2012 року 
       № 756 
 

Розміри плати за навчання дітей 
у школах естетичного виховання м. Кіровограда 

з 01 вересня 2012 року (щомісяця) 
 
Кіровоградська музична школа № 1 ім. Г.Г. Нейгауза 
 
- фортепіано          70 грн. 
- гітара           70 грн. 
- струнно-смичкові інструменти       50 грн. 
- народні інструменти         50 грн. 
- духові та ударні інструменти       50 грн. 
 
Кіровоградська музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса 
 
- фортепіано          70 грн. 
- гітара           70 грн. 
- сольний спів          60 грн. 
- струнно-смичкові інструменти       50 грн. 
- народні інструменти         50 грн. 
- духові та ударні інструменти      50 грн. 
- вокально-хорове відділення       50 грн. 
- підліткове відділення        80 грн. 
 
Кіровоградська музична школа № 3  
 
- фортепіано          70 грн. 
- гітара           70 грн. 
- струнно-смичкові інструменти       50 грн. 
- народні інструменти         50 грн. 
 
Кіровоградська музична школа № 4 
 
- фортепіано          65 грн. 
- гітара           65 грн. 
- струнно-смичкові інструменти       50 грн. 
- народні інструменти         50 грн. 
- духові інструменти         50 грн. 
- хоровий відділ          40 грн. 
- сольний спів         55 грн. 
- хореографічний відділ                                                                      45 грн. 
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Кіровоградська дитяча школа мистецтв  
 
- фортепіано          60 грн. 
- гітара           60 грн. 
- баян          45 грн. 
- акордеон          40 грн. 
- бандура          40 грн. 
- домра          40 грн. 
- цимбали          40 грн. 
- скрипка, віолончель        40 грн. 
- контрабас          40 грн. 
- ксилофон          40 грн. 
- духові інструменти         30 грн. 
- вокально-хоровий відділ       40 грн. 
- художній відділ         30 грн. 
- хореографічний відділ        45 грн. 
 
Підготовче відділення: 
 
- фортепіано         30 грн. 
- гітара          30 грн. 
- баян          22 грн. 
- акордеон          20 грн. 
 
Кіровоградська дитяча художня школа імені О.О. Осмьоркіна 
 
- художній відділ         30 грн. 
 
 
 
В. о. начальника відділу 
культури і туризму          Н.Чорна 
 


