
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17.11.2020                                Мукачево                                                 № 444 
 
Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради «Про затвердження Положення про порядок оплати та 
надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади (нова редакція)» 

 
З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних 

осіб, їх доповнень до проєкту регуляторного акта, відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», керуючись ч.1. ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 

 
1. Відділу культури Мукачівської міської ради оприлюднити в місцевих 

засобах інформації та на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради 
https://mukachevo-rada.gov.ua/ проєкт рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок оплати 
та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади (нова редакція)». 

 
2. Встановити, що пропозиції та зауваження до проєкту рішення 

приймаються відділом культури Мукачівської міської ради протягом місяця з 
дня його опублікування. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури Мукачівської міської ради І. Калій. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 

 
 
 

 

https://mukachevo-rada.gov.ua/


 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 
_________                             Мукачево                                                    № ___ 
 
Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по 
оплаті за навчання в початкових мистецьких школах Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади (нова редакція) 
 

У зв'язку із створенням комунального закладу “Мукачівська дитяча школа 
мистецтв ім. С. Ф. Мартона” Мукачівської міської ради у відповідності до 
рішення 82 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання №1984 від 20.08.2020 р. 
«Про створення внаслідок злиття комунального закладу «Мукачівська дитяча 
школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона» Мукачівської міської ради та затвердження 
статуту»,   відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону 
України «Про позашкільну освіту», враховуючи постанови Кабінету Міністрів 
України «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання 
дітей» від 06.07.1992 року №374 та «Про встановлення розміру плати за 
навчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 25.03.1997 
року №260, наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686 
«Про затвердження Положення про мистецьку школу”,  керуючись п. п. 1 п. «а» 
ст. 32, ч.1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті 
за навчання в початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади (нова редакція), згідно додатку 1 до цього рішення. 

 
2. Затвердити щомісячний розмір плати за навчання в початкових 

мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, 
згідно додатку 2 до цього рішення. 

 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок оплати 
та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади» від 18.02.2020 року 
№70. 



4. Відділу культури Мукачівської міської ради (І. Калій) оприлюднити 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 
Мукачівської міської ради  www.mukachevo-rada.gov.ua . 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу культури Мукачівської міської ради І. Калій. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради 

                                                                    _________  № ___ 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання  

в початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади 

 
1. Загальні положення 
1.1. Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання 

в початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади (далі - Положення) розроблено відповідно до ст. 14 
Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 
враховуючи постанови Кабінету Міністрів України «Про плату за навчання у 
державних школах естетичного виховання дітей» від 06.07.1992 року №374 та 
«Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 
виховання дітей» від 25.03.1997 року № 260, наказу Міністерства культури 
України від 09.08.2018 року №686 «Про затвердження Положення про 
мистецьку школу», та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Положення поширюється на початкові мистецькі школи Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади: 

1.2.1. Мукачівську дитячу школу мистецтв ім. С.Ф.Мартона 
1.2.2. Мукачівську дитячу художню школу ім. М.Мункачі 
1.2.3. Мукачівську хорову школу хлопчиків та юнаків. 
1.3. Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади по таких видах мистецтва: 

1.3.1. фортепіано, гітара, вокал, хореографія 
1.3.2. саксофон 
1.3.3. музичний театр 
1.3.4. образотворче мистецтво 
1.3.5. баян, акордеон 
1.3.6. скрипка 
1.3.7. труба 
1.3.8. мідні духові, ударні, тромбон, тенор, баритон, альт, валторна бас 
1.3.9. ксилофон 
1.3.10. кларнет, флейта, сопілка 
1.3.11. віолончель 
хорова школа: 
1.3.12. хоровий відділ із спеціальним фортепіано 
1.3.13. хоровий відділ і загальне фортепіано 
1.3.14. хоровий відділ 



1.4. Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про 
позашкільну освіту» та постанов Кабінету Міністрів України «Про плату за 
навчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 06.07.1992 
року №374 та «Про встановлення розміру плати занавчання у державних 
школах естетичного виховання дітей» від 25.03.1997 року №260. 

1.5. Розмір плати за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади затверджується 
рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради за відповідними 
поданнями директорів мистецьких шкіл до відділу культури Мукачівської 
міської ради.  

Плата за навчання встановлюється один раз на рік з 1 вересня. 
1.6. Директори мистецьких шкіл доводять встановлений розмір плати за 

навчання до відома батьків, або осіб, що їх замінюють.. 
 
2. Порядок внесення плати за навчання в початкових мистецьких 

школах Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального 

року щомісячно, до 10 числа поточного місяця. 
2.2. Учні, батьки яких своєчасно не внесли оплату за навчання, до занять 

не допускаються. При заборгованості плати за навчання за два місяці (один 
минулий та один поточний), учні можуть бути відраховані з контингенту 
школи. 

2.3. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання 
програмних вимог, мають право на поновлення навчання згідно поданої заяви 
та внесення разової плати у двократному розмірі від встановленої вартості 
навчання на відповідному відділенні. 

2.4. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий 
рахунок навчального закладу. 

 
3. Пільги по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 

Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
3.1. Керуючись чинним законодавством України та враховуючи різний 

соціальний і матеріальний стан батьків (або осіб, що їх замінюють), діти яких 
навчаються у мистецьких школах, встановлено пільги по оплаті за навчання 
таким категоріям дітей: 

3.1.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%: 
3.1.1.1. діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної 
комісії); 

3.1.1.2. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
3.1.1.3. діти з багатодітних сімей; 
3.1.1.4. діти з малозабезпечених сімей (за довідками управління праці та 

соціального захисту населення, які є отримувачами державної соціальної 
допомоги як малозабезпечені сім'ї); 



3.1.1.5. діти, батьки яких брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції та мають статус учасника бойових дій відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за наявності 
посвідчення встановленого зразка); 

3.1.1.6. діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, 
а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції, відповідно до Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (за наявності посвідчення 
встановленого зразка); 

3.1.1.7. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, сім'ї яких 
внаслідок складних життєвих обставин не мають змоги сплачувати за навчання 
(за довідками управління праці та соціального захисту населення, які є 
отримувачами державної соціальної допомоги як малозабезпечені сім'ї); 

3.1.1.8. діти, які отримують стипендію Мукачівської міської ради у галузі 
культури на відповідний навчальний рік (при цьому 100% звільнення від 
оплати здійснюється з того виду мистецтва, за який призначена стипендія). 

3.1.2. Звільняються від оплати на 50 %: 
3.1.2.1. діти, батьки яких постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. 
3.1.3. При навчанні двох і більше учнів з однієї сім'ї батьківська плата 

становить: 
3.1.3.1. за першого учня 100% 
3.1.3.2. за інших 50% 
(при цьому 100% коштів вноситься за навчання з того виду мистецтва, де 

встановлена більша плата). 
3.2. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та 

періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністраціями 
закладів. 

3.3. Пільги надаються на навчальний рік на підставі поданих батьками 
відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по 
оплаті з 1 числа до 20 числа того місяця, якого батьки учня подали письмову 
заяву та необхідні документи. 

3.4. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 20 
числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

3.5. Всі питання, що стосуються надання пільг за навчання у мистецькій  
школі відповідно до поданих документів, директор розглядає особисто, після 
чого приймає відповідне рішення. 

3.6. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися 
лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням 
батьків. 

3.7. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності 
документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби 
оплачується 100%, за наступні – 50%. 



3.8. При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного 
навантаження протягом одного або більше місяців батьківська плата за даний 
період встановлюється у розмірі 50% від встановленої вартості за навчання на 
відділенні. 

3.9. Викладачі, класні керівники, керівники дитячих колективів, зобов'язані 
ретельно вести облік пільговиків і надавати вчасно інформацію  про  успішність 
та відвідування завідувачам відділів. Відповідно, завідувачі відділів, на кожній 
педагогічній раді доповідають про стан з пільгами на відділах. 

 
4. Планування та використання доходів від плати за навчання в 

початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади 

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та 
контроль покладається на централізовану бухгалтерію відділу культури 
Мукачівської міської ради. 

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень 
(спецрахунку) школи і спрямовується на виконання навчальних планів, 
матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці, 
матеріальне стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази 
закладу, соціальний захист трудового колективу. 

 
5. Прикінцеві положення 
5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до 

нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання. 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     О.ЛЕНДЄЛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради 
_________ № ___ 

                                                                 
Щомісячний розмір плати за навчання   

в початкових мистецьких школах  
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 

 
Відповідно до Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті 

за навчання в початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади (нова редакція), щомісячний розмір плати за навчання 
дітей наступних видів мистецтва в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади становить: 
 

№ 
п/п 

Вид навчання Розмір плати батьків  
на місяць 

1.  фортепіано, гітара, вокал, хореографія  320,00 грн. 
2.  саксофон   320,00 грн. 
3.  музичний театр 250,00 грн. 
4.  образотворче мистецтво 250,00 грн. 
5.  баян, акордеон  210,00 грн. 
6.  скрипка 200,00 грн. 
7.  труба 180,00 грн. 
8.  мідні духові, ударні, тромбон, тенор, баритон,   

 альт, валторна бас 
180,00 грн. 

9.  ксилофон 200,00 грн. 
10.  кларнет, флейта, сопілка  200,00 грн. 
11.  віолончель  130,00 грн. 

          Хорова школа 

12.  хоровий відділ і спеціальне фортепіано 300,00 грн. 
13.  хоровий відділ і загальне фортепіано 250,00 грн. 
14.  хоровий відділ 200,00 грн. 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     О.ЛЕНДЄЛ                                
 
 
 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
 регуляторного акта -  

проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
«Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по 

оплаті за навчання в початкових мистецьких школах  
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади (нова редакція)» 

  
Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог  
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу 
та відстеження результативності регуляторного акта». 
 
Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради №____ від ____________ «Про затвердження Положення про 
порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових 
мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
(нова редакція)» 
 
Регуляторний орган: Виконавчий комітет Мукачівської міської ради   
Розробники документа: відділ культури Мукачівської міської ради 
Відповідальна особа: Калій Ірина Ярославівна 
Контактний телефон: 2-24-78 
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом 
державного регулювання 
У зв'язку із реорганізацією Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 імені С. 
Ф. Мартона та Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 шляхом злиття у 
Комунальний заклад “Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона” 
Мукачівської міської ради у відповідності до рішення 79 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання №1911 від 15.06.2020 року «Про 
реорганізацію Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. С. Ф. Мартона та 
Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 шляхом злиття» та рішення 82 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання №1984 від 20.08.2020 р. «Про створення 
внаслідок злиття комунального закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв 
ім. С. Ф. Мартона» Мукачівської міської ради та затвердження статуту», 
відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну 
освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про плату за навчання у 
державних школах естетичного виховання дітей» від 06.07.1992 року №374, 
постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати 
занавчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 25.03.1997 
року №260, наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686 
«Про затвердження Положення про мистецьку школу» та з метою створення 
сприятливих умов  для  розвитку,  підтримки,  стимулювання  творчо 



обдарованих дітей, виникла необхідність затвердження Положення про порядок 
оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади та щомісячного 
розміру плати за навчання у даних закладах. 

 
2. Цілі державного регулювання 
Цілі, на досягнення яких спрямоване це рішення:  
- отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної 
діяльності початкових мистецьких шкіл; 
- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-
технічної бази та інших видатків початкових мистецьких шкіл; 
- залучення до навчання дітей пільгових категорій. 
 
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 
Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного 
акта пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати 
за навчання у початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. 
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. 
Обраний спосіб: 
- відповідає вимогам чинного законодавства; 
- забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 
- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 
- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем. 
 
4. Механізм розв'язання проблеми 
На сьогодні фінансовий ресурс міського бюджету не забезпечує у повному 
обсязі потреби початкових мистецьких шкіл. Тому, є необхідність вишукувати 
додаткові фінансові можливості щодо належного утримання закладів. 
Враховуючи статистичні дані по середній заробітній платі та попиту на різні 
напрямки навчання в початкових мистецьких школах були розроблені розміри 
батьківської плати за навчання.  
Встановлені розміри плати за навчання приведуть до покращення фінансового 
стану мистецьких закладів, часткового покриття видатків, пов’язаних з їх 
функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить 
зменшення обсягу видатків з міського бюджету та більш раціональне 
використання бюджетних надходжень. 
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта 
У разі прийняття регуляторного акта, будуть створенні належні умови для 
покращення фінансового стану мистецьких закладів, часткового покриття 
видатків, пов’язаних з їх функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що в 
свою чергу  забезпечить  зменшення  обсягу  видатків  з  міського  бюджету  та 
більш раціональне використання бюджетних надходжень.  



Негативного впливу від прийняття регуляторного акта не передбачається.  
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта: 
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного 
акта припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп 
суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний 
регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади та заклади 
мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких 
поширюється його дія, наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає 
результати прийняття запропонованого проекту рішення. 
 
Аналіз вигод і витрат 
Сфера регулювання Витрати Вигоди  

Інтереси  
закладів мистецтв  

Часові та грошові 
витрати, пов'язані з 

наданням мистецьких 
закладів необхідних 

послуг  

Збільшення надходжень  від 
плати за навчання 

до спеціального фонду 
бюджетних установ 

Інтереси  
громади 

Часові та грошові 
витрати, пов'язані з 

наданням мистецькими 
закладами необхідних 

послуг  

- створення належних умов для 
здобуття кожною дитиною 
якісної мистецької освіти 
-визначення додаткових 

пільгових категорій 
 
7. Строк дії акта 
Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного 
акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин в 
регуляторний акт можуть бути внесені зміни та доповнення. 

 
8. Показники результативності регуляторного акта 
Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими 
показниками: 
Кількісними: 
- кількість вихованців, які навчаються у початкових мистецьких школах. 
- кількість дітей пільгових категорій, що навчається в початкових мистецьких 
школах. 
Якісними: 
- аналіз батьківської плати за фінансовий рік; 
- соціальна спрямованість даного проекту. 
 
 
9. Заходи з відстеження результативності акта: 



Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 
після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається 
проведення повторного відстеження. 
Повторне відстеження буде здійснене через рік після набрання чинності цим 
актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності. 
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня 
виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного 
акта.  
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом 
культури Мукачівської міської ради. 
 

 
Начальник відділу культури                                                                     І.КАЛІЙ 
 

 


