
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

 
Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 
навчання у мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади 
(нова редакція) 
 
 

Розглянувши подання Мукачівської дитячої школи мистецтв ім. С.Ф. 
Мартона від 05.01.2022 року №1, Мукачівської хорової школи хлопчиків та 
юнаків від 10.01.2022 року №1, Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. 
Мункачі від 10.01.2022 року №01/09, з метою упорядкування батьківської плати 
за навчання у мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади, 
відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 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», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 32, частиною 1 
статті 52, частиною 6 статті 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 у мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади 
(нова редакція) згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити щомісячний розмір батьківської плати за навчання у 
мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади (нова 
редакція), згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради №173 від 25.05.2021 року «Про затвердження 
Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 
початкових мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади 
(нова редакція)». 

4. Встановити, що це рішення набуває чинності з 01.02.2022 року. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради Ростислава Федіва. 
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 
 


