
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
__________                                         Мукачево                                               № ___ 
 
Про затвердження Положення про порядок зарахування дітей до 1 класу 
початкових мистецьких шкіл Мукачівської міської територіальної 
громади  
 

 З метою залучення до навчання у початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської територіальної громади здібних, обдарованих і 
талановитих дітей, розвитку і підтримки їх талантів і обдарувань, забезпечення 
рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, розвитку 
інтересів і творчих нахилів, відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», 
враховуючи наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 р. №686 «Про 
затвердження Положення про мистецьку школу”, Положення про порядок 
оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція), затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради №__ від ______,  
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. Затвердити Положення про порядок зарахування дітей до 1 класу  

початкових мистецьких шкіл Мукачівської міської територіальної громади, 
згідно додатку до цього рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради №197 від 25.07.2017 року «Про затвердження 
Положення про порядок зарахування дітей до 1-го класу початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) 
міста Мукачева». 

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 
 



Додаток                                                        
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                 
__________ № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок зарахування дітей до 1 класу початкових мистецьких шкіл  

Мукачівської міської територіальної громади 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Це Положення визначає механізм зарахування дітей до 1 класу 

початкових мистецьких шкіл Мукачівської міської територіальної громади. 
1.2. Прийом дітей до початкових мистецьких шкіл, що є у комунальній 

власності Мукачівської міської територіальної громади (далі – Мукачівська 
міська ТГ), здійснюється з метою: 

1.2.1. забезпечення права дітей Мукачівської міської ТГ на здобуття освіти 
з різних видів мистецтва у початкових мистецьких школах Мукачівської міської 
ТГ; 

1.2.2. пошук  та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих 
дітей, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань; 

1.2.3. забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її 
здібностей, розвитку інтересів і творчих нахилів; 

1.2.4. запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до початкових 
мистецьких навчальних закладів; 

1.2.5. ведення електронного обліку дітей, які зараховуються до початкових 
мистецьких шкіл Мукачівської міської ТГ. 

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: 

1.3.1. електронний облік персональних даних  дітей, які зараховуються до 
початкових мистецьких шкіл Мукачівської міської ТГ (далі - Облік) – єдина 
комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей початкових 
мистецьких закладів, забезпечує її зберігання, видачу та захист від 
несанкціонованого доступу; 

1.3.2. реєстратор – особа, яка приймає заяви на зарахування дитини до 
початкових мистецьких шкіл Мукачівської міської ТГ, здійснює внесення 
(зміну, виключення) інформації до обліку, виконує інші функції, передбачені 
цим Порядком;   

1.3.3. заявник – один з батьків дитини, або особа, що їх замінює. 
1.4. Обробка персональних даних, отриманих працівниками початкової 

мистецької школи від батьків дитини, здійснюється відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних». 

 
 



2. Порядок зарахування дітей  
до 1 класу початкової мистецької школи  

 
2.1. Зарахування дитини до 1 класу початкових мистецьких шкіл 

Мукачівської міської ТГ здійснюється на підставі електронної подачі заявки від 
заявника, подачі заяви про зарахування дитини до 1 класу початкових 
мистецьких шкіл Мукачівської міської ТГ згідно зразка, конкурсного відбору 
(вступних іспитів, прослуховувань, співбесіди) та підписання договору про 
надання освітніх послуг. 

2.2. Загальна кількість учнів, які можуть бути зараховані до початкової 
мистецької школи визначається плановим контингентом, який затверджується 
наказом управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради. 

2.3. Порядок і строки проведення конкурсного відбору (вступних іспитів, 
прослуховувань, співбесіди) визначаються рішенням педагогічної ради закладу. 

2.4. Для проведення конкурсного відбору (вступних іспитів, 
прослуховувань, співбесіди) наказом директора початкової мистецької школи 
затверджується склад приймальної комісії. 

2.5. Підставою для допуску дитини до конкурсного відбору (вступних 
іспитів, прослуховувань, співбесіди) є подача електронної заявки та/або заява 
батьків або осіб, що їх замінюють на ім’я директора початкової мистецької 
школи згідно форми (додаток до цього Положення).  

2.6. Повідомлення про дату проведення конкурсного відбору (вступних 
іспитів, прослуховувань, співбесіди) надаються заявникам адміністрацією 
закладу за п’ять робочих днів на адресу електронної пошти або засобами 
телефонного зв’язку. 

2.7. Результати конкурсного відбору (вступних іспитів, прослуховувань, 
співбесіди) оприлюднюються не пізніше 5 календарних днів після їх 
проведення. 

2.8. За результатами конкурсного відбору (вступних іспитів, 
прослуховувань, співбесіди) заявнику необхідно представити до адміністрацій 
початкових мистецьких закладів медичну довідку про стан здоров'я дитини 
встановленого зразка.  

2.9. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється 
наказом директора на підставі укладеного Договору про надання освітніх 
послуг. У договорі обов’язково зазначаються права й обов’язки сторін, 
відповідальність сторін за невиконання обов’язків, передбачених договором, а 
також розмір та порядок внесення плати за навчання. 

2.10. У випадку наявності у закладі вакантного місця, приймання учнів 
може здійснюватися протягом навчального року на безконкурсній основі.  

 
 
 
 
 



3. Порядок подачі заяв  
 
3.1. Терміни подачі електронної заявки для зарахування дитини до 1 класу 

початкових мистецьких навчальних закладів Мукачівської міської 
територіальної громади - з 01 червня відповідного календарного року та не 
пізніше, як за три дні до початку конкурсного відбору (вступних іспитів, 
прослуховувань, співбесіди).   

3.2. Внесенню до електронного реєстру підлягає наступна інформація від 
заявника: 

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові дитини; 
3.2.2. дата народження дитини (день, місяць, рік); 
3.2.3. копія свідоцтва про народження дитини; 
3.2.4. адреса реєстрації дитини (копія документу, що підтверджує місце 

реєстрації); 
3.2.5. назва початкового мистецького навчального закладу; 
3.2.6. обрання напрямку навчання/відділ (відділи) початкового мистецького 

навчального закладу, який (які) за вибором батьків буде відвідувати дитина;  
3.2.7. ознайомлення з вартістю плати за навчання у мистецьких школах 
3.2.8. копії підтверджуючих документів про наявність пільг (відповідно до 

Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 
початкових мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади). 

3.2.9. прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків, або особи, що їх 
замінює; 

3.2.10. контактні дані (телефон, електронна адреса). 
3.2.11. заповнення заяви на ім’я директора початкової мистецької школи 

згідно поданої форми. 
3.3. Наявність в електронному реєстрі інформації про дітей, які 

навчатимуться в 1 класі є обов’язковою умовою зарахування дитини до 
початкових мистецьких шкіл Мукачівської міської ТГ. 

3.4. Після успішної реєстрації кожній заяві присвоюється порядковий 
номер в реєстрі (по кожному початковому мистецькому навчальному закладу 
окремо) відповідно до дати та часу прийняття реєстратором заяви та внесення 
відповідної інформації. 

3.5. Підтвердження про прийняття заяви від заявника надається 
реєстратором протягом п’яти робочих днів на зазначені у заявці/заяві контактні 
дані. 

3.6. Заявник несе персональну відповідальність за повноту і достовірність 
усієї інформації та усіх документів. 
 

4. Прикінцеві положення 
 
4.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного 

сайту відбувається на безоплатній основі. 
4.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та 

порядку прийому дітей до 1 класу початкових мистецьких навчальних закладів 



Мукачівської міської ТГ несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України. 
 

 
Керуючий справами виконавчого комітету    
Мукачівської міської ради                                                                 О.ЛЕНДЄЛ                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Додаток  
до Положення про порядок зарахування дітей до 1 
класу початкових мистецьких шкіл Мукачівської 
міської територіальної громади 

 
 

Форма Ф1 
 

Директору 
__________________________________________________________ 
        (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу) 

 
__________________________________________________________ 

                                            (назва навчального закладу)   
від 
__________________________________________________________ 

                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, що подає заяву)   
що проживає за адресою: 
__________________________________________________________ 
контактний номер телефону: 
__________________________________________________________ 
 

 
ЗАЯВА 

Прошу прийняти мою дитину: 
 

(прізвище, ім'я дитини) 
до закладу:  

 

(вказати назву закладу) 
за фахом (на відділ)/ 

 

(вказати музичний інструмент, відділ тощо) 
 

Відомості про вступника: 
1. Прізвище, ім'я, по батькові дитини: 

 

2. Число, місяць та рік народження дитини: 
 

3. Адреса проживання або реєстрації дитини: 
 

4. В якому закладі (ЗОШ) навчається: 
 

5. В якому класі вчиться (на 1 вересня) 
 

 
6. Прізвище, ім'я, по батькові батька 



                                      

місце роботи, посада  
                                      

контактний телефон; електронна адреса 
                                      

6. Прізвище, ім'я, по батькові матері 
                                      

місце роботи, посада 
                                      

контактний телефон; електронна адреса 
                                      

 
До заяви додаються: 

 
1. Копія свідоцтва про народження 
2. Копії підтверджуючих документів про наявність пільг (відповідно до «Положення про 

порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської територіальної громади»). 

 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду 

___________________________________________________ (назва навчального закладу) на обробку 
зазначених у даній заяві особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних з метою: 

- ведення діловодства для реалізації визначених законодавством прав та обов'язків учнів у 
навчальному процесі та платі за навчання; 

- підготовки, відповідно до вимог діючого законодавства, статистичної, адміністративної та 
іншої інформації з питань навчання. 

 
При зміні персональних даних дитини погоджуюся у найкоротший термін надавати закладу 

уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення нових особистих 
даних до бази персональних даних учнів закладу. 

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Я погоджуюсь з умовами плати за навчання та ознайомлений(а) з тим, що місячний розмір плати 
за навчання визначений в середньому на 9 місяців поточного навчального року, а також з тим, що у 
розрахунок включено оплату за час канікул; періодів карантинів, які визначаються місцевими 
органами виконавчої влади; несприятливих погодних умов тощо та час відсутності учня на уроках 
незалежно від обставин. 

Мене попереджено про те, що у разі якщо до 10 числа поточного місяця не буде внесена 
встановлена плата за навчання, викладач має право не допускати учня до уроків, а після 10 числа 
наступного місяця він може бути виключеним із закладу. 

Зобов'язуюсь щомісячно вносити до 10 числа поточного місяця визначену плату за навчання з 
вересня по травень включно. 
 
 
 
ДАТА 

«___» ____________ 20__ р.                                      
 


	ЗАЯВА

