
вУКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08.06.2021 р. № 82                                                                     смт. Рожнятів 
 

Про затвердження переліку та  

вартості платних послуг, 

Положення про надання платних 

послуг Закладами культури 

Рожнятівської селищної ради  

 

Керуючись ст.ст. 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 26 Закону України «Про культуру», Бюджетного кодексу 

України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. 

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

державними і комунальними закладами культури», наказу Міністерства 

культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 «Про 

затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», згідно подання відділу культури, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг Закладами 

культури Рожнятівської селищної ради згідно додатку 1.  

2. Затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються 

Закладами культури Рожнятівської селищної ради згідно додатку 2.  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мацевка В. С. 

 

 

 

 

Селищний голова                      Василь РИБЧАК 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету Рожнятівської 

селищної ради  

від 08.06.2021 № 82 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання платних послуг Закладами культури  

Рожнятівської селищної ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення поширюється на Заклади культури Рожнятівської 

селищної ради  . 

1.2 Платні послуги надаються Закладами культури відповідно до Закону 

України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними 

закладами культури», наказу Міністерства культури України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

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

вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності», та власних Статутів та Положень.  

1.3. Платні послуги введені з метою створення найбільш сприятливих 

умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб 

населення, організації змістового дозвілля з метою підвищення соціально-

культурної активності населення.  

1.4. Для виконання платних послуг Заклади культури використовують 

свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.  

1.5. Право безкоштовного обслуговування мають учасники та інваліди 

війни, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, діти-

інваліди, інваліди 1-2 груп, учасники АТО та члени їх сімей, діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти з прийомних та 

малозабезпечених сімей.  

1.6. Працівники, відповідальні за платні послуги у Закладах культури, 

надають користувачам консультації щодо порядку надання платних послуг.  

1.7. Положення про надання платних послуг Закладами культури та 

зміни до нього, перелік та вартість платних послуг затверджується рішенням 

виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради.  

 

2. Основні завдання 

 

     Основними завданнями надання платних послуг є: 

2.1. Покращення та удосконалення культурно-масової роботи в 

Рожнятівській селищній  територіальній громаді.  



2.2. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за 

рахунок надання платних послуг.  

2.3. Поліпшення матеріально-технічної бази Закладів культури.  

 

3. Організація роботи 

 

3.1. Використання цього Положення передбачає:   

-  перелік та вартість платних послуг у Закладах культури; 

- 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 

4.1. Заклади культури мають право:  

- вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання 

платних послуг; 

-  визначати можливість і доцільність виконання послуг;  

- рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або 

припинення надання платних послуг чи окремих їх видів; 

- вносити свої пропозиції щодо зміни вартості на платні послуги.  

4.2. Заклади культури зобов’язані:  

- чітко дотримуватись виконання цього Положення;  

- забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників;  

- 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 (завідувачем) відповідного Закладу культури.  

5.2. Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.       

 

6. Порядок визначення вартості платних послуг 

 

6.1. Тариф (вартість) послуги визначається на підставі кошторису 

витрат, пов’язаних з наданням послуги. 

До складу витрат належать: 

- матеріальні витрати; 

- комунальні послуги; 

- знос основних фондів та обладнання; 

- інші витрати (послуги), крім комунальних  (користування 

каналами зв’язку, послуги Інтернет-провайдерів за користування 

мережею Інтернет, техобслуговування офісної і комп’ютерної 

техніки та адміністрування програмного забезпечення; витрати на 



відрядження, придбання основних засобів, ремонт обладнання та 

приміщень). 

6.2. В основі розрахунків тарифу на платні послуги покладено принцип  

самоокупності. 

 

7. Планування та використання доходів від платних послуг 

 

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на головного бухгалтера 

БКЗК «Народний дім смт Рожнятів» відділу культури Рожнятівської селищної 

ради. 

 7.2. Плата за послуги вноситься у готівковій та безготівковій формі на 

відповідний реєстраційний рахунок відділу культури Рожнятівської селищної 

ради.  

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

зараховується до власних надходжень відділу культури Рожнятівської 

селищної ради. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від 

надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг відповідно 

до Переліку, Бюджетного кодексу України.  

7.4. Матеріальні цінності закладів культури, придбані або створені за 

рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать відділу культури 

Рожнятівської селищної ради.  

 

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням  

платних послуг 

 

8.1. Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг, які 

пропонують Заклади культури. 

 8.2. Здійснювати оформлення відповідних документів про надані 

Закладами культури платні послуги.  

8.3. Відстежувати якість виконання послуг.  

 

9.  Відповідальність 

 

           9.1. Працівники Закладів культури, які беруть участь в процесі надання 

платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за 

звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів                                               Василь МАЦЕВКО   

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету селищної ради 

№82   від 08.06.2021 р. 

 

 

Перелік та вартість платних послуг,  

що надаються Закладвми культури Рожнятівської селищної ради 

 

БКЗК «Народний дім смт Рожнятів» з філіями 

№ 

п/п 
Вид послуги 

Одиниця 

вимірювання 
Сума, грн. 

1 
Вартість вхідного квитка на вечір 

відпочинку (дискотеку) 
1 квиток 15,00 

2 
Демонстрація кіно- відеофільмів, показ 

слайдо - кінопрограм; 
1 квиток 20,00 

3 

 

Прокат сценічних костюмів 1 доба 200,00 

4 

 

надання послуг студії звукозапису; 

надання послуг студії відеозапису; 

копії звукозапису музичних творів з 

фонотеки Будинку культури 

 

1 година 

1 година 

200,00 

200,00 

50,00 

5 

 

Розроблення сценаріїв за заявками 

підприємств, установ та організацій; 

1 сценарій 200,00 

 

 

КЗ «Публічна бібліотека з філіями» 

 

Назва послуги Одиниця 

виміру 

Тариф 

грн. 

- Оформлення електронних реєстраційних 

документів користувачів бібліотеки 

 

- Оформлення дублікату електронних 

реєстраційних документів 

 

- Формування бібліографічних списків для 

курсових 

 

- дипломних та наукових робіт 

 

Один 

читацький 

квиток 

 

один дублікат 

 

 

 

1 продукт 

 

 

5.00 

 

 

 

5.00 

 

 

 

15.00 

 

20.00 



 

 

- Формування каталогів для особистих 

бібліотек, бібліотек підприємств, 

установ, організацій 

 

- Підготовка довідок для фізичних та 

юридичних осіб: 

           - фактографічна  

          - аналітична  

          - бібліографічна 

 

- Електронна доставка документів 

- Фотокопіювання 

 

- Репродукування 

 

- Ксерокопіювання 

     -  формат А4 

     -  формат А3 

 

- Мікрокопіювання з книжок, брошур, 

газет, журналів, документів з фондів 

бібліотеки 

 

- Виготовлення фонограм, копій 

звукозапису з фондів бібліотек, надання 

послуг звуко і відеозапису 

  

 

- Розроблення та оформлення інтер’єрів, 

дизайнерське оздоблення виставок, 

стендів 

 

- Розробка тематичних та літературних 

сценаріїв 

 

- Шифрування видань (УДК, авторський 

знак) 

 

 

 

 

1 позиція 

 

 

 

1 продукт 

 

 

 

 

 

1 лист 

1 сторінка 

 

1 сторінка 

 

1 сторінка 

 

 

 

1 сторінка 

 

 

1 СD 

 

 

 

 

1 позиція 

  

 

1 тема 

 

 

1 видання 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

1.00 

5.00 

5.00 

 

2.00 

2.00 

 

2.00 

 

 

1.00 

2.00 

 

1.00 

 

 

5.00 

 

 

 

  

100.00 

 

 

100.00 

 

 

5.00 

 

 

Заступник селищного голови з  

питань діяльності виконавчих органів                                  Василь МАЦЕВКО 


