
ВIJЬНОГIРСЬКА MICьKA РАДА ДНIПРОIIЕТРОВСЬКОI ОБЛАСТI
виконАвчий KоMITET вIJIьногрськоI MIcbKoi рдди

дшпропЕтровсъкоi оБлАстI
(вuIьногIрський мrськвиконком)

18 ацм"я аюе3

рIшЕння

м.Вiльногiрськ N9 36/о/t-Х3

Про загверддеш{rI перелiку та BapTocTi гшатних послуг, якi можуть надаватися
комунi}льним закJIадом KMicbKa бiблiотека дJIя дiтей> Вiльногiрсъкоi MicbKoT

ради ![нiпропетровськоi областi у 2023 рочi

Заслухавши iнформацiю завiдувача комун€lпьного закJIаду KMicbKa
бiблiотека дJuI дiтей> Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Цнiпропетровськоi областi
Олеrп.I СЛАКВИ про затверджешш перелiку та BapTocTi платних послуг, якi
можуть надаватися комунilльним зilкJIадом <MicbKa бiблiотека для дiтей>
Вiльногiрськоi мiськоi ради !нiпропетровськоi областi у 202З роцi, врч}ховуючII
Протокол засйання KoMicii з IIитань розгJIяду тарифiв та послуг, фн та
цiноутllореш{я у Вiльногiрськiй мiськiй тершгорiальнiй громадi вiд
,/6 o|e.ttl, 202З року ]ф_У_, керуючись ст. 26 Закону Украiни кПро
кулъту1ру> (iз змiнами), ст.13 Бюджетного кодексу Украiни (iз змiнами), ст.26
Закону Украiни <Про бiблiотеку i бiблiотечну cпptlBy) (iз змiнами), постановою
Кабiнегу MiHicTpiB Украiни вИ 12 грудня 20l l року Jф 127l кПро затвердження
перелiriу платнI,D( послуг, якi можуть надаватися закJIадами культури,
засновi}ними на державнiй та комунальнiй формi власностi>, постilновою
Кабiне,гу MiHicTpiB Украrни вiд 02 груд{я 2020 року Ns 1 l83 кПро
Зtlтверlркення перелiку гшатних послуг, якi можуть надаватися лержавними i
комунальними закJIадами культури, що не е орендою> (iз змiнами), HaKitзoM
Мiнiстrэрства культури Украiни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, MiHicTepcTBa
економtiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 0l грудш 2015 року Nч
1004/113/155б <Про затвердкенIш Порядку врrзначення BapтocTi та надан}Irt
Iшатних послуг зilкJlад€rми культури, засновtlними на держtlвнiй та комунальнiй
фОРмi власностi>, Положеrrrrям про надання Iшатних послуг зtlкJlадilми
культу]ри м.Вiльногiрськ, затвердженим рiшеr*rям виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi вiд 11 грудня 20Т9
року N9 4421017-|9, статутом КЗ кМiсъка бiблiотека для дiтей), rш. 1 ст. 32
Закону YKpail*,r кПро мiсцеве самоврядуванIuI в YKpaiHi> (iз змiнами),
виконавчий KoMiTeT MicbKoi рали



ВИРIШИВ:

1. Затвердrгиперелiкта BapTicTb IшaTHID( послуг, якi можуть надаватися
комунаJIьним закJI4дом KMicbKa бiблiотека дJIя дiтеfu Вiльногiрськоi MicbKoi
ради l{HiпpoIleTpoBcbKoi областi у 202З роцi, згiдно з додатком до Iщого
рiшеrшя.

2. Завiдрачу комунitльного зilкJIаду KMicbKa бiблiотека дJIя дiтей>
ВiльнОгiрськоi MicbKoi ради {нiпропетровсъкоi областi оцрилюднити дане
РiшешIя на офiцiйному веб-сай,гi Вiльногiрськоi MicbKoI ради
,Щнiпропетровськоi областi.

3. КООРдшrацiю робiт по викоЕtlнню даного рiшення покJIасти на
завiдувача комунi}льного зilкJlащr kMicbka бiблiотека дJIя дiтей> Вiльногiрськоi
MicbKoi р4ди .Щнiпропетровськоi областi Олену СJIАКВУ та начiuьника вiддiлу
кУЛътуl]и, туризму, нацiоншьноотей i релiгiй департаменту соцiшtьно_
гуманiтарноi полiтlдси Вiльногiрськоi MicbKoi рад" .Щнiпропетровськоi областi
АНаСТаСiЮ ЛУКНОВУ, коrггроль - на застуIIника мiського голови з IIит€lнь
дiяльнсlстi виконzlвчI,Iх органiв paJpr - директора департ:lменту соцiапьно
гУrлланiтарноi полiтики Вiлъногiрськоi MicbKoi ради ,Щнiпропетровоькоi областi
IHHy ШТРУШУ.

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



ЗАТВЕРДХ(ЕНО
Рiшенням виконавчого KoMiTery

Вiльногiрькоi MicbKoi ради
fl нiпропетровськоi областi
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Перелiк та BapTicTb IшaTHID( послуг,
якi можугь надаватися комунаJьним зЕlкJIадом <MicbKa бiблiотека длядiтей>

Вiльногiрськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоi областi у 202З роцi

Ngп/п Перелiк платних послуг
Одшпшдя
вmцiру

BapTicTb *

послуги. грн

l Ксерокопiювання з кнюкок,
бропrур, гЕlзgт, журнапiв,
документiв з фонду бiблiотеки та
irшlих закладiв кулътури

t cTopiHKa 1,б9

2 Роздрулув€lння iнформацii
з електронних HociiB

1 cTopiHKa |,7|

aJ Розроблешlя_ оригiна-пъних
сценарiiЪ i заходiв за зчuIвками
юридичних та фiзичних осiб

l сторiтпса з5,,74

*BapTicTb послуг застосовуеться з сiчня 202З року

Завiдувач КЗ кМiсъка бiблiотека дlя дiтей>
Вiльногiрськоi MicbKoi ради ,
!нiпропетровськоi облаgti *1//Z2 Олена СЛДКВД

/
Секрет,ар Вiльногiрськоi MicbKoi рцдд 

-5-.Щнiпропетровськоi областi Z-@r Олександр БОБОШКО
,/


