
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

28  березня  2019 року                                                                        № 28  

 

Про коригування тарифів  

на платні послуги, що надаються 

закладами культури 

Власівської селищної ради 

 

Розглянувши клопотання директора Будинку культури Е.О.ЯБЛОКОВОЇ 

та розрахунки тарифів на платні послуги, що надаються Будинком культури, 

керуючись статтею 28, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України "Про культуру", Постановою КМУ від 12.12.2011р 

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

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності", відповідно 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", виконавчий комітет Власівської 

селищної ради  - 

ВИРІШУЄ: 

 1. Встановити тарифи на платні послуги, що надають заклади культури 

селища, згідно додатку 1. 

 2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на веб-сайті 

Власівської селищної ради та інформаційному стенді Будинку культури. 

3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на 

директора Будинку культури Е.О.ЯБЛОКОВУ.  

4. Контроль за виконанням рішення  покласти  на постійну комісію з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку (голова 

КОЧЕТКОВА Т.І.). 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Г.БАБАЧЕНКО 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 28 березня  2019 № 28 

 

  

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 

За 1 

гуртківця      

в місяць 

65 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 12,60 грн. 

3 
вхідна плата на вечори  відпочинку, бали,  

дискотеки 
За 1 квиток 15 грн. 

4 

надання послуг з організації та/або 

проведення культурно-масових заходів, 

концертів за заявками сторонніх  

підприємств, установ та організацій 

За 1 годину 1255 грн. 

5 
плата за використання концертного залу 

та фойє Будинку культури 
За 1 годину 373 грн. 

6 
плата за використання фойє Будинку 

культури 
За 1 годину 222 грн. 

7 
плата за використання хорової кімнати 

Будинку культури 
За 1 годину 192,00 

8 

продаж з неспеціалізованих лотків 

сувенірних виробів декоративно-

ужиткового мистецтва 

За 1 виріб 
фактична 

собівартість 

 

 


