
ЗВІТ  
про повторне відстеження результативності регуляторного акту –  

рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради  
,,Про встановлення батьківської плати за навчання в школах 

естетичного виховання міста Нова Каховка” 
  

1. Вид та назва регуляторного акта: 
Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради ,,Про 

встановлення батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання 
міста Нова Каховка” №256 від 24 липня 2018 року.  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради. 
3. Цілі прийняття регуляторного акта. 
Регуляторний акт спрямований на: 
- встановлення розміру плати за навчання дітей в міських школах 

естетичного виховання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 1997 року №260, постанови Кабінету Міністрів України 
від 06 липня 1992 року №374; 

- збільшення дохідної частини шкіл естетичного виховання, в зв’язку з 
низьким рівнем фінансування з місцевого бюджету, на 210,87 тис. грн. за 2018-
2019 навчальний рік. 

4. Строк виконання заходів з повторного відстеження: з 02.05.2019 р. 
по 02.07.2019 р. 

5. Тип відстеження: повторне відстеження. 
6. Метод одержання результатів відстеження результативності: 

повторне відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта 
здійснювалось шляхом використання статистичного методу одержання 
результатів. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних: враховуючи цілі 
регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були 
визначені такі статистичні показники: 

- чисельність учнів, які навчаються в міських школах естетичного 
виховання дітей; 

- надходження коштів, які сплачуються батьками; 
- рівень оплати батьків за навчання дітей. 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

п/п Назва показника Повторне відстеження 

1. Чисельність учнів, які навчаються в міських 
школах естетичного виховання дітей, всього 

681 осіб 



2. Чисельність учнів, які навчаються в школах 
естетичного виховання дітей на пільгових 
умовах (100%) 

140 осіб 

3. Чисельність учнів, які навчаються в школах 
естетичного виховання дітей на пільгових 
умовах (50%) 

47 осіб 

4. Батьківська плата за навчання дітей (річний 
обсяг коштів) 

745,83 тис. грн. 

5. Рівень оплати батьків за навчання дітей 72,5 % 

6. Кількість скарг на дії посадових осіб. 0 повідомлень

   
 
 
Заступник міського голови                                              В.М.Сироватка 
  
 


