
вtлъноf,IрсъкА мIсъкА рАл днlпропЕтровсъкоi оБлАстI
виконАвчий KOMITET вIльногIрськоi MICbKoi рддд- 

--

дшпропЕтровськоi оБлдстI
(вIльногрський мrськвиконком)

q8 СLцJ*.,r- ДЛД3

рIшЕння

м.Вiльногiрськ Ng:5'/o/f хз

про затверджеш{я перелiку та BapTocTi гшатнlпс
комун€lльним закJIадом KMicbKa бiблiотека>
.Щнiпропетровськоi областi у 2023 роцi

послуг, як1 можуть надаватися
Вiльногiрськоi MicbKoT ради

заслухавши iнформацiю завiдувача комун€tльного закJIаду kМicbka
бiблiотеr<lа> Вiльногiрськоi MicbKoi Ради .ЩнiпропетровськоТ обласii Орини
дзигунЕнко про затвердженнrI перелiку та BapTocTi гlлатrштх послуг, якi
можуть I{адаватися комунttJIьним закJIадом KMicbKa бiблiотека Вiльногiрськоi
MicbKoi ради !нiпропетровсъкоi областi у 202З Роцi, вр€lховуючи протокол
засiдшrrur KoMicii з ПIlrгань розгJIяду тарифiв .а,rbcny., цiн та фноут"ор."о уВiльногdlськiЙ мiськiЙ територiальнiЙ громадi Кам'янського району
Щнiпропстровськоi областi вiд /6 dzlаl 2023 року Ng__4 , *.pyro.rrri
ст.26 Закону Украiни кПро кулътуру> (iз змiнами), ст. 13 БюЙетного кодексу
Украi'ни (iз змiнами), ст. 26 Закоку Украiни кПро бiблiотеку i бiблiотечф
спрilву) (iз змiнами), постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpaiI*r вц 12 грудня
2011 рокУ N9 1271 <Про затвердженIUI перелiку платнlD( послуг, якi мЪжуть
надаватися зtlкJlадtlми культури, заснованими на державнiй та комунаrrьнiй
формi власностi> (iз змiнами), постановою Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вц 02
грудrЯ 2020 року J'(! 1 183 <Про затвердкешUI перелiку IшaTHID( послуг, якi
можуть надаватися держ:lвними i комунальними зiжладttми культури, що не е
орендоюD, нilкzlзом MiHicTepcTBa культури Украiни, MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни, MiHicTepcTBa економiчного розвиткУ i торгiвл1 Украiша вiд0l грудЕи 20l5 року Nь 1004/1 |3l|556 <Про затвердженнrI Порядку визначеннrI
BapTocTi та надашUI Iшатних послуг зчlкJIадчlми культури, засновзlними на
державнi_й та комунальнiй формi власностi>, ПоложеншIм про надаш{rl платнIa1(
послуг закJIадilми культури м. Вiльногiрськ, затвердженим рiшеrтtrям
викон€lвчого koMiтeтy Вiльногiрськоi Micbkoi ради Щнiгlропегровськоi областi
вiд 11 гр5цня za9 року Ns 4421017-|9, Статугом комунального закJIаду KMicbKa
бiблiотеко> Вiльногiрськоi Micbkoi ради ,.щнiпропетровськоi областi, статтями
2,1, з2,52 ЗакоНу Укра1rПа кПрО мiсцеве самовряДран}UI в YKpaiHi> (iз змiнами)
виконавчlй KoMiTeT мiсъкоi ради



ВИРIШИВ:

1. i3атвердитИ перелiк та BapTicTb платнID( послуг, якi можуть
надаватI{ся комунальним закJIадом <Micbka бiблiотекa> Вiльногiрськоi
MicbKoi l}адИ .Щнiпропетровськоi облаgтi у 2023 роцi, згiдlо з додатком до IФого
рiшення.

2. I}авiдрачу комунtlJьного закл4ду <MicbKa бiблiотеко Вiлъногiрськоi
Micbkoi Ради Щнiпропетровськоi областi огrршrюднити дане рiшеlй на
офiцiйному веб-сйтi Вiльногiрськоi Micbkoi рй,.щнiгlропетровськоi областi.3, Коордl+lацiю робiт по викон€шlню даrо.о рiшЪшя покJIасти на
завiдуваца комунtlльного закJIаду <<MicbKa бiблiотекuо Ъiо""огiрськоi MicbKoi
ради .ЩнiпропетровськоТ областi Ориrгу дзигуНЕНКо та начальника вiддiлу
КУJIЪТУРII, ТУРI,r'ЗМУ, НаЦiОНаЛЬНОСТей i релiгiй .ЩепарталлеЕгу софаllьно_
грlанiтарноi полiтtщи Вiльногiрсъкоi Micbkoi ради Щнiпропетровськоi областi
Анастасiю ЛУКIнову, контроль - на застуIIника мiського голови з пит€lнь
дiяльностi виконавчI,D( органiв Р4ди - директора департаменту соцiально
гуманiтарноi гtолiтlдси Вiльногiрськоi мiськъi ради Щнiфопетровськоi областi
IHHy Ш:ГРУШУ.

мiський голова Володrд,rир ВАСИJIЕНКО



ЗАТВЕРДКЕНО
рiшенням виконавчого KoMiTery

Вirьногiрькоi MicbKoi ради
Щнiпропетровсько[ областi

4P:q/, iDдзм з ?/D/t-13

. Перлiк та варгiсть Iшатних посл)л,
як1 мож)пь надавамся комунаJъним закJIадом KMicbKa бiблiотека>
Вirьногiрькоi MicbKoI р4ди,Щнiпропетровськоi областi. у 2023 роцi

BapTicTb послуг застосовуеться з сiчня 2023 роry,

Завiдувач I(З <MicbKa бiблiотека>
Вiльногiрс_ькоi MicbKoi ради
Щнiпропецlовськоi областi

Сокрчтар Еiiльногiрькоi MicbKoi рали
,Щнiпропецювськоi областi

Орина ДЗИГУНЕНКО

Олександр БОБОШКО

м
з/
п
1

ПepelliK шI8тних поспуг Одпнпця
вимiру

|rс

BapTicTb
поqпуги, грн.

.'игOтовлення та продаж в неспецiалiзованих мага:!инах
видань про фонди i дiяльнiсть бiблiотеrg, наборiв
листiвок, афiш, плакатiв (у тому числi iз зображенн,{м
TBopiB п{истецтв, пам'яток лiтераryри), довiдково-
бiблiографiчних та iнформаrriйних ппоrпgктiп

2
сторiнки з,74

2

J

4

Ксерокопiювання з кнюкок, бропrур, г&}ет, журнi.гliв
докумеlrтiв з фоlцу бiблiотеки та iншrо< зашlадiв культури

Показ с,пайд-фiль"

1 cTopiHKa 1,69

1 хвилина 27,18

Проведення культурно-мистецьких заходiв (проектiв),
iнформачiйно-масоВих, розвчDкальних та iнших заходiв 1 захiд 3689,58

5
роздрулсування iнформацii з електронних HociiB l cTopiHKa 1,7з

6 розроблення оригiнальЕих сценарiiв i заходiв за заявками
юридич]них та фiзичних осiб

l cTopiHKa
33,03

7 Скануваяня з кнюкок, зображ@
газет, яcypHa;riB документiв з фонду бiблiотею.r та iнших
закладiв кулътури

1 cTopiHKa з,79

8 Пр_оведення фото-, вiдеозйомо
бiблiотец територй та об'скгiв музейних закладiв, а 

^

також у примiщеннях та на територii закладiв культури за
змвкам]{ юридичних т4 фiзичних осiб

1 година 360,60


