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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 

 

Про затвердження Положення 

про надання платних послуг 

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», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг закладами 

культури селища (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Г.Бабаченко 
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Додаток 

до рішення Власівської  

селищної ради  

від 26.02.16 № _____ 

 

Положення 

про надання платних послуг закладами культури 

селища Власівка 

 

1. Загальні положення 

1.1 Це Положення поширюється на заклади культури, що належать до  

спільної комунальної власності територіальної громади селища Власівка. 

1.2 Платні послуги здійснюються закладами культури селища 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 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності». 

1.3 Платні клубні послуги введені з метою створення найбільш 

сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних 

потреб населення, організації змістовного дозвілля з метою підвищення 

соціально-культурної активності населення. 

1.4 Для виконання платних послуг заклади культури селища  

використовують свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи. 

1.5 Платні послуги надаються працівниками закладів культури селища 

за рахунок раціонального використання робочого часу та в вільний від 

основних заходів час. 

1.6 До платних послуг закладів культури селища належать: 

-  навчання у гуртку народного, класичного танцю та сучасної пластики; 

-  навчання у гуртку образотворчого та декоративного мистецтва; 

-  навчання у гуртку вокального співу; 

-  навчання у спортивних гуртках (китайський бокс, футбол, та інших); 

-  вхідна плата за перегляд концертів, спектаклів, спортивно-

розважальних конкурсів, оздоровчих, обрядових заходів, інших постанов;        

-  вхідна плата на вечори відпочинку,бали, дискотеки; 

-  проведення концертів,шоу-програм для сторонніх організацій; 

-  орендна плата за використання кіноконцертних залів, фойє Будинку 

культури Власівської селищної ради; 
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2. Основні завдання. 

2.1 Покращення та удосконалення культурної роботи в селищі. 

2.2 Поліпшення матеріальної бази закладів культури селища. 

3. Організація роботи. 

3.1. Використання цього Положення передбачає: 

- перелік тарифів (вартості) платних послуг у закладах культури селища; 

- взаємовідносини між замовниками та працівниками закладів  культури; 

- відповідальність працівників за надання послуг; 

- забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання 

платних послуг та контролю за якістю їх виконання. 

4. Права і обов’язки. 

Заклади культури селища мають право: 

4.1 Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від 

надання платних послуг. 

4.2 Визначати можливість і доцільність виконання послуги. 

4.3 Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або 

припинення надання платних послуг чи окремих їх видів. 

4.4 Вносити свої пропозиції щодо зміни тарифів на платні послуги. 

Заклади культури селища зобов’язані: 

4.5 Чітко дотримуватись виконання цього Положення. 

4.6 Безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну 

інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її 

вартості, порядку та строку оплати; 

4.7 Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату 

надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, 

інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо). 

4.8 Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників. 

4.9. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з 

удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг. 

5. Керівництво роботою з надання платних послуг. 

5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється 

директором Будинку культури Власівської селищної ради. 

5.2. Платні послуги надаються закладами культури: 

 за письмовою заявою або договором затвердженого зразка 

(додатки 1, 2, 3), в яких зазначаються строк надання платної послуги, вид 

платної послуги згідно з Переліком;  

 за фактом попередньої оплати надання платної послуги у безготівковій 

формі на відповідний реєстраційний рахунок до 10 числа поточного місяця.  
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5.3. Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги. 

6. Порядок визначення тарифу(вартості) платних послуг. 

6.1. Вартість платної послуги здійснюється на базі економічно 

обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. 

До складу витрат належать: 

-  витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають 

послуги; 

-  нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

-  безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи 

послуги яких використовуються при наданні платних послуг (матеріальні 

витрати, комунальні послуги та енергоносії, витрати на службові відрядження, 

оплата банківських послуг, послуги з охорони, послуги зв’язку,тощо) 

-  капітальні витрати (враховуються у розмірі 10% у межах вартості 

платної послуги); 

-  індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 

законодавства (амортизація основних засобів, тощо). 

6.2. Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових 

умовах, передбачених законодавством на підставі рішення виконавчого 

комітету Власівської селищної ради. 

7. Планування та використання доходів від платних послуг. 

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на відділ бухгалтерського 

обліку та звітності Власівської селищної ради. 

7.2. Плата за послуги вноситься у безготівковій формі на відповідний 

реєстраційний рахунок за спеціальним фондом селищного бюджету. 

7.3. Відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги 

зараховується до власних надходжень бюджетних установ. Планування витрат 

за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за 

кожним видом послуг. 

7.4. Власівська селищна рада, як головний розпорядник бюджетних 

коштів після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг, на 

відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг, на 

сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) дохід, що залишається в 

розпорядженні закладу культури, спрямовуються на покриття незабезпечених 

захищених видатків бюджету згідно із затвердженими плановими 

призначеннями і в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості з 

оплати праці, нарахувань на заробітну плату, оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв, видатки на протипожежні заходи, інші соціальні виплати. 

7.5. Матеріальні цінності, майно закладів культури, придбане або 

створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать закладам 

культури на правах, визначених чинним законодавством, та використовуються 

ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених статутами (положеннями). 
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Додаток 1 

до Положення про надання платних 

послуг закладами культури селища 

Власівка, затвердженого рішенням 

селищної ради від _________2016 р. 

№______ 

 

 

Директору Будинку культури 

Власівської селищної ради 
 

_________________________________ 

 

 
(П.І.Б.) 

 
 

 
(домашня  адреса) 

 
(контактний  тел.) 

 

Заява 

 

Прошу зарахувати до гуртка, секції  _______________________________  

____________________________________________________________________ 

мене/мою дитину (необхідне підкреслити)________________________________ 

____________________________________________________________________ 

з ______________20___ року – по______________20___року, що здійснює свою  

 

діяльність на платній основі.  

 Оплату послуг згідно затвердженого тарифу гарантую.  

 З Положенням про надання платних послуг закладами культури селища 

Власівка ознайомлений. 

 

 
__________                                                                                                   ___________ 

(число)                                                                                                            (підпис) 

 

 
  



ПРОЕКТ 
Додаток 2 

до Положення про надання платних 

послуг закладами культури селища 

Власівка, затвердженого рішенням 

селищної ради від _________2016 р. 

№______    

 

ДОГОВІР 

про надання платних  послуг 

 

смт Власівка                                                                     "____"________________р. 

 

____________________________________________________________________ 
(вказати найменування сторони) 

 

(надалі іменується "Замовник") в особі ___________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 що діє на підставі ____________________________________________________ 
            (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

 

 з однієї сторони, та___________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 
(вказати найменування сторони) 

 

 (надалі іменується  "Виконавець") в особі________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________, 
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 що діє на підставі____________________________________________________  
                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

 

 з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 

"Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується 

"Договір") про наступне: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  1.1. В порядку та на умовах, визначних Постановою кабінету Міністрів  

№ 1271 від 12.12.2011 р."Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності", Положення про надання платних послуг 

закладами культури селища Власівка та цим Договором, Виконавець 

зобов'язується за письмовою заявою Замовника протягом визначеного в 

Договорі строку надати за плату наступні послуги (надалі іменуються 

"послуги"): 

 ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________, а  
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Замовник зобов'язується оплатити надані послуги. 

 1.2. Замовник здійснює попередню оплату за надану послугу у повному 

обсязі протягом _______ днів з моменту укладання договору, шляхом 

перерахування коштів. 

  1.3. Детальна інформація щодо послуги, яка надається за цим Договором, 

міститься у Додатку до цього Договору, та визначається у завданні Замовника, 

яке надається ним Виконавцеві шляхом __________________________________ 

у строк ___________________________. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Виконавець зобов'язаний: 

 -  за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому 

визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ______ днів з дня 

отримання завдання; 

 -  забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які 

узгоджені Виконавцем із Замовником; 

 -  при неможливості в передбачений цим Договором строк надати 

послуги, негайно повідомити про це Замовника шляхом __________. 

2.2. Виконавець має право: 

 -  отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг 

за цим Договором; 

 -  отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені 

цим Договором. 

2.3. Замовник зобов'язаний: 

 -  приймати від Виконавця результати надання послуг якщо надані 

послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, 

передбачені цим Договором; 

 -  забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання 

послуг. 

2.4. Замовник має право: 

 -  відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані 

послуги не відповідають умовам Договору на підставі заяви замовника та 

платіжного документа про оплату платної послуги в строк _______ днів, і 

вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок 

невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків 

за цим Договором. 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ 

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує 

Виконавцю _______________________________________________________грн.  

 

протягом _______________________ шляхом _____________________________. 

  3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів 

Замовником оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який 
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підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) 

робочих днів після фактичного надання послуг. 

  3.3. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг представником 

Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

  4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, 

визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. 

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, 

тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно 

сталося не з її вини (умислу чи необережності). 

  4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за 

порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів 

щодо належного виконання цього Договору. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

  5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

  5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 

такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та діє до повного його виконання, але не пізніше 

___________________________________________________________________. 

  6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним 

законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за 

домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

6.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного 

оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо 

інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 

законодавстві України. 

 6.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов 

та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

  7.1. ЗАМОВНИК                                              7.2 ВИКОНАВЕЦЬ 
 
  



ПРОЕКТ 
Додаток 3 

до Положення про надання платних 

послуг закладами культури селища 

Власівка, затвердженого рішенням 

селищної ради від _________2016 р. 

№______     

 

ДОГОВІР 

оренди приміщення концертного залу 

 

смт Власівка                                                                    "____"________________р. 

 

____________________________________________________________________ 
(вказати найменування сторони) 

 

(надалі іменується "Орендодавець") в особі ____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 що діє на підставі ____________________________________________________________ 

         (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

 

з однієї сторони, та ____________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

(вказати найменування сторони) 

 

 (надалі іменується  "Орендар") в особі_________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 що діє на підставі_____________________________________________________________  

            (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

 

 з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 

"Сторона") уклали цей Договір про надання в оренду приміщення концертного 

залу (надалі іменується "Договір"): 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених Постановою Кабінету Міністрів 

№ 1271 від 12.12.2011 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися  закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності", Положення про надання платних послуг 

закладами культури селища Власівка та цим Договором, Орендодавець 

зобов'язується за письмовою заявою Орендаря протягом визначеного в 

Договорі строку надати за плату в оренду приміщення концертного залу 

"____"_____________2016 р. на _____ годин, а Орендар зобов'язується 

оплатити оренду приміщення концертного залу. 
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1.2. Орендар здійснює попередню оплату у повному обсязі шляхом 

перерахування коштів у строк до _________________, шляхом перерахування 

коштів на розрахунковий рахунок.  

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Орендодавець зобов'язаний: 

-  забезпечувати відповідність приміщення відповідно до вимог, які 

узгоджені Орендодавцем із Орендарем; 

-  при неможливості в передбачений цим Договором строк надати 

приміщення в оренду, негайно повідомити про це Орендаря письмово. 

2.2. Орендодавець має право: 

-  отримувати від Орендаря інформацію, необхідну для надання 

приміщення в оренду  за цим Договором. 

-  отримувати орендну плату за користування приміщенням концертного 

залу в строк та в розмірі визначених умовами Договору. 

2.3. Орендар зобов'язаний: 

- приймати від Орендодавця приміщення концертного залу відповідно до 

умов Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим 

Договором; 

-  забезпечувати Орендодавця інформацією, необхідною для надання 

концертного залу в оренду;  

-  використовувати приміщення концертного залу відповідно до умов 

Договору та за його призначенням, та у строк визначений цим Договором, а 

після проведення заходів повернути вказане приміщення концертного залу у 

тому ж стані відповідно до Акту приймання–передачі; 

-  дотримуватися пожарних, санітарних та інших обов’язкових вимог при 

експлуатації приміщення концертного залу.  

2.4. Орендар має право: 

-  відмовитись від оренди приміщення концертного залу, якщо 

приміщення не відповідає умовам Договору шляхом письмового попередження 

в трьохденний термін, і вимагати від Орендодавця повернення орендної плати, 

якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання 

Орендодавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором. 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ 

3.1. За надання передбачених Договором Орендар оплачує Орендодавцю 

за надане в оренду приміщення концертного залу _________________________  

________________________________________________________________грн. 

3.2. Факт надання послуги підтверджується актом приймання–передачі 

наданих послуг.  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. У випадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, 

визначену чинним законодавством України. 
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5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 

такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та діє до повного його виконання. 

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним 

законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за 

домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

6.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного 

оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо 

інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 

законодавстві України. 

6.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов 

та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

  7.1. ЗАМОВНИК                                                    7.2. ВИКОНАВЕЦЬ 
 

 


