
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
__________                                         Мукачево                                               № ___ 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради №21 від 26.01.2021 року «Про затвердження Положення про порядок 
оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких 
школах Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція)» 
 

З метою забезпечення доступу до початкової мистецької освіти громадян за 
місцем проживання, створення умов для їх професійної художньо-творчої 
самореалізації, 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 р. №374,  «Про встановлення розміру плати за навчання у 
державних школах естетичного виховання дітей» від 25.03.1997 р. №260, наказ 
Міністерства культури України від 09.08.2018 р. №686 «Про затвердження 
Положення про мистецьку школу», рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради» від 09.03.2021 р. №___, керуючись пп. 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. Внести зміни до Додатку 1 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради №21 від 26.01.2021 року «Про затвердження Положення про 
порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових 
мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади (нова 
редакція)», доповнивши підпункт 3.1.2. «Звільняються від оплати на 50%» 
пункту 3 «Пільги по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської територіальної громади» абзацом 3.1.2.2. наступного 
змісту: 

«3.1.2.2. діти, які здобувають початкову мистецьку освіту у сільській 
місцевості Мукачівської міської територіальної громади». 

 
2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради №21 від 26.01.2021 року «Про затвердження Положення про порядок 



оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція)» залишити без 
змін. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради В. 
Іванчо. 

 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 


