ПРО ПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ У МІСЬКІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ
В цьому році відбулося підвищення плати за
навчання у міській школі мистецтв.
Підвищення вимушене, оскільки з 01 січня 2017
року суттєво збільшилась мінімальна заробітна
плата в Україні, комунальні тарифи зростають з космічною швидкістю. З 01 вересня 2017 року для
викладачів школи мистецтв вступає в дію Постанова кабінету Міністрів України від 14.12.2016
року № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до
Постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 року № 1298, згідно якої на два тарифні
розряди підвищується ставка заробітної плати
викладачів школи (для викладачів загальноосвітніх
шкіл це підвищення відбулося ще з 01.01.2017 року.
Зазначимо, що кошти, отримані від батьків, як
плата за навчання відповідно до ст.13 Бюджетного
Кодексу України спрямовуються до міського бюджету, в тому числі на оплату праці працівників школи.
Таким чином, для забезпечення належного функціонування школи адміністрацією та педагогічним
колективом було прийнято рішення про збільшення
плати батьків за навчання у Васильківській дитячій
школі мистецтв.
Рішенням виконавчого комітету Васильківської
міської ради від 31.08.2017року було затверджено
рішення про розмір батьківської плати та надання
пільг в оплаті за навчання у Васильківській дитячій
школі мистецтв (школі естетичного виховання
дітей) на 2017-2018 навчальний рік.
1. Погодити розмір батьківської плати за навчання у міській школі мистецтв у 2017-2018 навчальному році в наступних розмірах:

- фортепіанний відділ
Відділ народних інструментів
- баян, акордеон
- бандура
Струнний відділ
- скрипка
- гітара
- відділ духових інструментів
Відділ сольного співу
- класичний вокал
- естрадний спів
Хореографічне відділення
Циркове відділення
Відділення живопису та образотворчого мистецтва
Підготовче відділення
Шестирічний курс навчання (фортепіано, вокал
скрипка)

250 грн.
200 грн.
150 грн.
250 грн.
300 грн.
200 грн.
250 грн.
300 грн.
200 грн.
200 грн.
200 грн.
300 грн.
350 грн.

2. Дозволити безкоштовне навчання в школі мистецтв дітей-сиріт, дітей інвалідів, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей
позбавлених батьківського піклування відповідно до
ст.. 26 п. 2 ЗУ «Про позашкільну освіту» лише на
одному відділенні. У разі бажання одночасно навчатися ще на одному відділенні, оплата здійснюється
на загальних засадах.
3. Винести на розгляд чергової сесії Васильківської міської ради питання щодо надання права на безкоштовне навчання у Васильківській дитячій школі
мистецтв дітям учасників АТО на одному з відділень школи.

ЗНИЖКИ НА ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
4 серпня 2017 року на черговій
сесії Васильківської міської ради
було прийнято рішення щодо надання комунальному підприємству «Васильківське бюро технічної
інвентаризації та земельного кадастру» права застосовувати
знижки фізичним особам (7 %) та
юридичним особам (5 %) на землевпорядні роботи.
Комунальне підприємство
«Васильківське бюро технічної
інвентаризації та земельного
кадастру» знаходиться за адресою: м. Васильків, вул. Тракторна, 1-А, тел.: 0954067978,
0977510430
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