
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

 
Про звільнення від плати за навчання у мистецьких школах Мукачівської міської 
територіальної громади у період дії посилених карантинних обмежень  
 

У зв'язку із загостренням епідемічної ситуації на території Мукачівської 
міської територіальної громади, відповідно до статті 32 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів 
України від 9.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами та доповненнями, враховуючи рішення 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки (Протокол № 1 від 24.01.2022 року), рішення комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської 
ради (Протокол № 1 від 31.01.2022 року),  враховуючи частину 1 статті 10 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 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», рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради №14 від 25.01.2022 року «Про затвердження 
Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у 
мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади (нова 
редакція)», 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. Звільнити від плати за навчання у мистецьких школах Мукачівської 
міської територіальної громади у період дії посилених карантинних обмежень на 
території Мукачівської міської територіальної громади з 01 лютого по 11 лютого 
2022 року. 

 
2. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської  

ради (Катерина Кришінець-Андялошій) провести відповідний перерахунок 
плати за навчання у  мистецьких школах Мукачівської міської територіальної 
громади. 



 
3. 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 
 


