
 
Додаток №1 

До Договору про навчання / надання освітньої послуги в  
Ужгородській дитячій музичні школі № 1 ім. П.І.Чайковського 

 
Розмір та умови  плати за навчання та порядок її внесення 

 
1.Розмір плати за навчання за освітньою програмою на 2020-2021 навчальний рік становить   

2250,00 ( дві тисячі двісті п’ятдесят ) гривень 00 коп. за весь період, 250,00 (двісті п’ятдесят) грн. 
00 коп. в місяць. 

 
І семестр (4 місяці)  -1000,00 (одна тисяча) грн. 00 коп. 
ІІ семестр   (5 місяців)   -1250,00 (одна тисяча двісті п’ятдесят ) грн.  00 коп.               
 
2. Розмір плати за навчання розраховується на весь навчальний період (9 місяців) згідно з 

графіком навчального процесу з розрахунку на 35 навчальних тижнів на рік. Осінній, зимовий та 
весінній канікулярні періоди є невід’ємною частиною навчального періоду і не вилучаються при 
розрахунку вартості навчання.  

3. Основною формою здобуття початкової мистецької освіти є  очна форма навчання. Проте у 
разі оголошення «червоної зони» епідемічної безпеки,  чи іншого роду обмежень, школа 
застосовує дистанційну форму навчання. Даний тип навчання прирівнюється до очної форми 
навчального процесу. Зміни в оплаті при дистанційному навчанні не передбачені.   

4. Плата за навчання вноситься щомісяця в сумі 250,00 (двісті п’ятдесят) грн. 00 коп. в 
місяць. За бажанням Здобувача/Представника здобувача плата за навчання за весь навчальний 
період може бути внесена одним платежем. 

5. Розмір плати за навчання на наступні навчальні роки визначається Школою на початок 
навчального року, шляхом  укладання нової редакції Додатку 1. З моменту підписання Додатку 1 
сторонами він стає невід’ємною частиною Договору. 

6. Школа повідомляє Представника здобувача / Здобувача про зміну розміру плати за 
навчання не пізніше, ніж за 10 днів до початку наступного періоду внесення плати, через 
розміщення відповідного змісту інформації на офіційному сайті школи: www.udms.uz.ua 

7.Плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок Школи р/р 
UA528201720314241002201053237 в ДКСУ  м.Київ не пізніше 10 числа місяця початку 
наступного розрахункового періоду. 

 
 

 
Школа 

Ужгородська дитяча музична школа №1 ім. П.І. 
Чайковського  
Адреса юридична: 88000 Закарпатська обл. 
 м. Ужгород, вул. Волошина 11. 
тел. /факс: 0312-61-34-71 
р/р UA528201720314241002201053237 в ДКСУ  
м.Київ 
код   ЄДРПОУ 02214627 
МФО 820172 
 
Директор______________________ О.Охрим 

Представник здобувача 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

 

Адреса:______________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(назва документа, ким і коли 
затверджений/виданий) 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
 

 
_______________2020 року         _____________          

            Дата підписання                                    (підпис) 
 

 



 

Додаток №1 

До Договору про навчання / надання освітньої послуги в  
Ужгородській дитячій музичні школі № 1 ім. П.І.Чайковського 

 
Розмір та умови  плати за навчання та порядок її внесення 

 
1.Розмір плати за навчання за освітньою програмою на 2020-2021 навчальний рік становить   

1800,00 ( одна тисяча вісімсот) гривень 00 коп. за весь період, 200,00 (двісті) грн. 00 коп. в 
місяць. 

 
І семестр (4 місяці)  -800,00 ( вісімсот ) грн. 00 коп. 
ІІ семестр   (5 місяців)   -1000,00 (одна тисяча) грн.  00 коп.               
 
2. Розмір плати за навчання розраховується на весь навчальний період (9 місяців) згідно з 

графіком навчального процесу з розрахунку на 35 навчальних тижнів на рік. Осінній, зимовий та 
весінній канікулярні періоди є невід’ємною частиною навчального періоду і не вилучаються при 
розрахунку вартості навчання.  

3. Основною формою здобуття початкової мистецької освіти є  очна форма навчання. Проте у 
разі оголошення «червоної зони» епідемічної безпеки,  чи іншого роду обмежень, школа 
застосовує дистанційну форму навчання. Даний тип навчання прирівнюється до очної форми 
навчального процесу. Зміни в оплаті при дистанційному навчанні не передбачені.   

4. Плата за навчання вноситься щомісяця в сумі 200,00 (двісті) грн. 00 коп. в місяць. За 
бажанням Здобувача/Представника здобувача плата за навчання за весь навчальний період може 
бути внесена одним платежем. 

5. Розмір плати за навчання на наступні навчальні роки визначається Школою на початок 
навчального року, шляхом  укладання нової редакції Додатку 1. З моменту підписання Додатку 1 
сторонами він стає невід’ємною частиною Договору. 

6. Школа повідомляє Представника здобувача / Здобувача про зміну розміру плати за 
навчання не пізніше, ніж за 10 днів до початку наступного періоду внесення плати, через 
розміщення відповідного змісту інформації на офіційному сайті школи: www.udms.uz.ua 

7.Плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок Школи р/р 
UA528201720314241002201053237 в ДКСУ  м.Київ не пізніше 10 числа місяця початку 
наступного розрахункового періоду. 

 
 

 
Школа 

Ужгородська дитяча музична школа №1 ім. П.І. 
Чайковського  
Адреса юридична: 88000 Закарпатська обл. 
 м. Ужгород, вул. Волошина 11. 
тел. /факс: 0312-61-34-71 
р/р UA528201720314241002201053237 в ДКСУ  
м.Київ 
код   ЄДРПОУ 02214627 
МФО 820172 
 
Директор______________________ О.Охрим 

Представник здобувача 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

 

Адреса:______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(назва документа, ким і коли 
затверджений/виданий) 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
 

 
                                                                                        ___________________________2020 року         _____________          

                                                                                            Дата підписання                                    (підпис) 
  



Додаток №1 

До Договору про навчання / надання освітньої послуги в  
Ужгородській дитячій музичні школі № 1 ім. П.І.Чайковського 

 
Розмір та умови  плати за навчання та порядок її внесення 

 
1.Розмір плати за навчання за освітньою програмою на 2020-2021 навчальний рік становить   

1125,00 ( одна тисяча сто двадцять п’ять ) гривень 00 коп. за весь період,  125,00  (сто двадцять 
п’ять ) грн. 00 коп. в місяць з урахуванням 50% пільги. 

 
І семестр (4 місяці)  - 500,00 (п’ятсот ) грн. 00 коп. 
ІІ семестр   (5 місяців)   - 625,00 (шістсот двадцять п’ять ) грн.  00 коп.               
 
2. Розмір плати за навчання розраховується на весь навчальний період (9 місяців) згідно з 

графіком навчального процесу з розрахунку на 35 навчальних тижнів на рік. Осінній, зимовий та 
весінній канікулярні періоди є невід’ємною частиною навчального періоду і не вилучаються при 
розрахунку вартості навчання.  

3. Основною формою здобуття початкової мистецької освіти є  очна форма навчання. Проте у 
разі оголошення «червоної зони» епідемічної безпеки,  чи іншого роду обмежень, школа 
застосовує дистанційну форму навчання. Даний тип навчання прирівнюється до очної форми 
навчального процесу. Зміни в оплаті при дистанційному навчанні не передбачені.   

4. Плата за навчання вноситься щомісяця в сумі 200,00 (двісті) грн. 00 коп. в місяць. За 
бажанням Здобувача/Представника здобувача плата за навчання за весь навчальний період може 
бути внесена одним платежем. 

5. Розмір плати за навчання на наступні навчальні роки визначається Школою на початок 
навчального року, шляхом  укладання нової редакції Додатку 1. З моменту підписання Додатку 1 
сторонами він стає невід’ємною частиною Договору. 

6. Школа повідомляє Представника здобувача / Здобувача про зміну розміру плати за 
навчання не пізніше, ніж за 10 днів до початку наступного періоду внесення плати, через 
розміщення відповідного змісту інформації на офіційному сайті школи: www.udms.uz.ua 

7.Плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок Школи р/р 
UA528201720314241002201053237 в ДКСУ  м.Київ не пізніше 10 числа місяця початку 
наступного розрахункового періоду. 

 
 

 
Школа 

Ужгородська дитяча музична школа №1 ім. П.І. 
Чайковського  
Адреса юридична: 88000 Закарпатська обл. 
 м. Ужгород, вул. Волошина 11. 
тел. /факс: 0312-61-34-71 
р/р UA528201720314241002201053237 в ДКСУ  
м.Київ 
код   ЄДРПОУ 02214627 
МФО 820172 
 
Директор______________________ О.Охрим 

Представник здобувача 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

 

Адреса:______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(назва документа, ким і коли 
затверджений/виданий) 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
 

 
                                                                                        ___________________________2020 року         _____________          

                                                                                            Дата підписання                                    (підпис) 
 


