
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

" 19 " квітня  2016 року                        № 39 

 

Про затвердження тарифів на 

платні послуги, що надаються 

закладами культури Власівської 

селищної ради 

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», Бюджетного кодексу 

України, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення 

вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності», постанови КМУ від 12.12.2011р 

№ 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Власівської селищної ради 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надають заклади 

культури селища (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

3. Рішення вступає в дію з моменту його оприлюднення. 

         

 

Селищний голова                           А.Г.Бабаченко 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 19 квітня 2016 № 39 

 

  

Тарифи платних послуг,  

що надаються закладами культури  

селища Власівка 

  

№ п/п Найменування послуги 
Одиниця 

виміру 

Тариф за одиницю 

виміру 

1 - навчання у спортивних гуртках з 

18 років (китайський бокс, футбол, 

волейбол та інших);      

За 1 

гуртківця      

в місяць 

30 грн. 

2  - вхідна плата за перегляд вистав, 

театральних та музичних постановок, 

концертів, спектаклів,театралізованих 

свят, фестивалів, конкурсів спортивно-

розважальних, оздоровчих, обрядових 

заходів, інших постанов;                                                       

За 1 квиток 

 

6 грн. 

3  -  вхідна плата на вечори  

відпочинку,бали,  дискотеки; 

За 1 квиток 10 грн. 

4 - проведення концертів,шоу-програм для 

сторонніх організацій 

За 1 годину 685 грн. 

5 - плата за використання концертного 

залу та фойє Будинку культури 

За 1 годину 165 грн. 

6 - членські внески до клубів за інтересами За 1 годину 30 грн. 

7 - продаж з неспеціалізованих лотків 

сувенірних виробів, декоративно-

ужиткового мистецтва  

За 1 виріб фактична 

собівартість 

 

 

 

Начальник планово-економічного відділу                                    Г.С.Зінченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 2 

 

до рішення виконавчого 

комітету  

 від 19 квітня 2016 № 39 

  

КОШТОРИС 

платної послуги  

"навчання у спортивних  гуртках" 

   

№ 

п/п 
Статті витрат 

Сума, 

грн. в 

місяць 

1. Заробітна плата керівника гуртка в місяць  2330,60 

  оклад 10 тариф.розряд середній за 2016 рік 2128,00 

  вислуга років10% 202,60 

2 Нарахування на з/п 22% 512,73 

3 Матеріальні витрати та оплата послуг інших організацій 2859,17 

  

Придбання миючих засобів, лампочок, госпінвентаря, 

канцтоварів, бланків та ін. (кількість ламп 38шт * середня 

ціна 45,00 / 12 місяців ) (миючі засоби, інвентар 20грн) 

162,5 

  

Обслуговування системи пожежної сигналізації 

(370грн/1457м.квзаг площа БК*192,2 кв.м. площа спорт залу 

з роздяг. = 

48,81 

  

Теплопостачання 19790,92грн за тепло в місяць/1457м.кв. 

заг.площа БК =13,58грн/кв.м.*192,2кв.м. площа спорт залу з 

роздягальнями=2610,65грн тепла в місяць за спортивний зал 

2610,65 

  

Електроенергія 1,90728грн тариф січня*1,626кВт в годину 

*12годин в місяць 
37,21 

4 

Капітальні витрати до 10% у межах вартості платної 

послуги 
570,25 

5 Всього витрат: 6272,76 

  середня норма часу в місяць 167 

  витрати в годину  37,56 

  відвідувачі  норма 15 

  вартість відвідування 1 людини за 1 годину 2,50 

  відвідування годин в місяць 12 

  вартість відвідування 1 людини за 1 місяць 30,05 

    30,00 

   

   

 

Начальник  

планово-економічного відділу                                               Г.С.Зінченко 

 

 

 



 

 Додаток 3 

 

до рішення виконавчого 

комітету  

 від 19 квітня 2016 № 39 

 

КОШТОРИС 

платної послуги  

"вхідна плата за перегляд концертів, спектаклів,конкурсів 

спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів,  

інших постанов" 

   

№ 

п/п 
Статті витрат 

Сума, грн. 

в місяць 

1 Заробітна плата працівників  БК в місяць 58654,85 

2 Нарахування на з/п 22% 12904,07 

3 Матеріальні витрати та оплата послуг інших організацій 31128,12 

  

Придбання миючих засобів, лампочок, госпінвентаря, 

канцтоварів, бланків та  ін. 
1494,30 

  Послуги зв’язку 154,80 

  Обслуговування системи пожежної сигналізації 370,00 

  

Теплопостачання  фактичне споживання 169,6039 Гкал  

за 2015рк БК + ДС / 12 місяців * 1930,77 грн тариф 
27288,84 

  

Електроенергія  фактичне споживання 11452кВт за 

2015рік в двох установах / 12 місяців*1,90728грн тариф 

січня 2016р 

1820,18 

4 

Капітальні витрати до 10% у межах вартості платної 

послуги 
10268,70 

5 Ізнос  костюмів, апаратури в місяць 1599,83 

6  Всього витрат: 114555,58 

  середня норма часу в місяць 167 

  витрати в годину  685,96 

  

 кількість місць у залі 400, але відсоток відвідування 

60% 
240 

  вартість відвідування 1 людини за 1 годину 2,86 

  кількість годин заходу   2 

  вартість 1 квитка 5,72 

    6,00 

      

   

 

Начальник  

планово-економічного відділу                                          Г.С.Зінченко 

 

 



 

 Додаток 4 

 до рішення виконавчого комітету  

 від 19 квітня 2016 № 39 

   

КОШТОРИС 

платної послуги  

"вхідна плата за вечори відпочинку, бали, дискотеки" 

   

№ 

п/п 
Статті витрат 

Сума, грн. в 

місяць 

1 Заробітна плата працівників БК в місяць 26999,90 

  директор 4240,60 

  завідуючий культмас. відділом 3113,00 

  культорганізатор 2427,60 

  настроювач апаратури 1918,00 

  завідувач господарства 1918,00 

  сторожа 7195,00 

  прибиральники службових приміщень 4748,70 

  двірник 1439,00 

2 Нарахування на з/п 22% 5939,98 

3 Матеріальні витрати та оплата послуг інших організацій 22997,73 

  

Придбання миючих засобів, лампочок, госпінвентаря, 

канцтоварів, бланків та  ін. 
1494,30 

  Послуги зв’язку 154,80 

  Обслуговування системи пожежної сигналізації 370,00 

  

Теплопостачання  фактичне споживання  19790,39грн за 

тепло в місяць БК 
19790,39 

  

Електроенергія  фактичне споживання 7476 кВт за 

2015рік в БК місяців*1,90728грн тариф січня 2016р 
1188,24 

4 

Капітальні витрати до 10% у межах вартості платної 

послуги 
5593,76 

5 Знос  апаратури в місяць 183,08 

6   Всього витрат: 61714,44 

  середня норма часу в місяць 167 

  витрати в годину  369,55 

   кількість місць  75 

  вартість відвідування 1 людини за 1 годину 4,93 

  кількість годин заходу   2 

  вартість 1 квитка 9,85 

    10,00 

      

Начальник планово-економічного відділу                                       Г.С.Зінченко 



 

 Додаток 5 

 до рішення виконавчого комітету  

 від 19 квітня 2016 № 39 

 

КОШТОРИС 

платної послуги  

 на проведення концертів, шоу-програм для сторонніх організацій 

   

№ 

п/п 
Статті витрат 

Сума, грн. 

в місяць 

1 Заробітна плата працівників БК в місяць 58654,85 

2 Нарахування на з/п 22% 12904,07 

3 Матеріальні витрати та оплата послуг інших організацій 31128,12 

  

Придбання миючих засобів, лампочок, госпінвентаря, 

канцтоварів, бланків та призи ін. 
1494,30 

  Послуги зв’язку 154,80 

  Обслуговування системи пожежної сигналізації 370,00 

  

Теплопостачання  фактичне споживання 169,6039 Гкал  за 

2015рк БК + ДС / 12 місяців * 1930,77 грн тариф 
27288,84 

  

Електроенергія  фактичне споживання 11452кВт за 2015рік 

в двох установах / 12 місяців*1,90728грн тариф січня 2016р 
1820,18 

4 

Капітальні витрати до 10% у межах вартості платної 

послуги 
10268,70 

5 Знос  костюмів, апаратури в місяць 1599,83 

6  Всього витрат: 114555,58 

  середня норма часу в місяць 167 

  витрати в годину  685,96 

    685,00 

   

   

 

Начальник  

планово-економічного відділу                                               Г.С.Зінченко 

 

 

 



 

 Додаток 6 

 

до рішення виконавчого 

комітету  

 від 19 квітня 2016 № 39 

 

КОШТОРИС 

платної послуги  

 надання в оренду концертного залу 

   

№ 

п/п 
Статті витрат 

Сума, грн. 

в місяць 

1 Заробітна плата працівників БК в місяць 13418,40 

  Директор 4240,60 

  Настроювач апаратури 959,00 

  Завідувач господарства 1918,00 

  Машиніст сцени 1696,00 

  Прибиральник службових приміщень 3165,80 

  Двірник 1439,00 

2 Нарахування на з/п 22% 2952,05 

3 Матеріальні витрати та оплата послуг інших організацій 21998,26 

  

Придбання миючих засобів, лампочок, госпінвентаря, 

канцтоварів, бланків та призи ін. 
494,30 

  Послуги зв’язку 154,80 

  Обслуговування системи пожежної сигналізації 370,00 

4 

Капітальні витрати до 10% у межах вартості платної 

послуги 
3836,87 

5 Ізнос  апаратури в місяць 183,08 

  Всього витрат в місяць: 42388,66 

  Загальна площа Будинку культури кв.м. 1457 

  Середня норма часу в місяць 167 

  Площа концертної зали, холу …. кв.м 541,8 

    94,39 

      

6 Комунальні витрати за годину: 70,16 

2.1. Електроенергія   20,000кВт/год * 1 год* 1,90728грн. 38,15 

2.2. Теплоенергія 0,016579 * 1930,77грн* 1 години 32,01 

      

  Витрати в годину  164,54 

    165,00 

   

 

Начальник  

планово-економічного відділу                                               Г.С.Зінченко 

 



 

 Додаток 7 

 

до рішення виконавчого 

комітету  

 від 19 квітня 2016 № 39 

 

КОШТОРИС 

платної послуги  

"членські внески до клубів за інтересами" 

   

№ 

п/п 
Статті витрат 

Сума, 

грн. в 

місяць 

1. Заробітна плата керівника клубу в місяць 2553,60 

  оклад 10 тариф.розряд середній за 2016 рік 2128,00 

  вислуга років20% 425,60 

2 Нарахування на з/п 22% 561,79 

3 Матеріальні витрати та оплата послуг інших організацій 434,96 

  

Придбання миючих засобів, лампочок, госпінвентаря, 

канцтоварів, бланків та ін. ( кількість лам на прим каб. 2шт * 

середня ціна 45,00 / 12 місяців ) (флешка 100грн/12міс) 

15,83 

  

Обслуговування системи пожежної сигналізації 

(370грн/1457м.квзаг площа БК*27,6кв.м. площа кімнати  клубу. 

= 

7,01 

  

Теплопостачання 19790,92грн за тепло в місяць/1457м.кв. 

заг.площа БК =13,58грн/кв.м.*27,6кв.м. площа кімнати 

клубу=374,90грн тепла в  місяць за кімнату клубу 

374,90 

  

Електроенергія 1,90728грн тариф січня*,120кВт в годину 

*12годин в місяць 
37,21 

4 Капітальні витрати до 10% у межах вартості платної послуги 355,03 

 5  Всього витрат: 3905,38 

  середня норма часу в місяць 167 

  витрати в годину  23,39 

    норма відвідувачів  10 

  вартість відвідування 1 людини за 1 годину 2,34 

  відвідування годин в місяць 12 

  вартість відвідування 1 людини за 1 місяць 28,06 

    30,00 

      

 

Начальник  

планово-економічного відділу                                               Г.С.Зінченко 

 


