
вIльногIрськА N4ICЬKA рАдА днIпроtIЕ,tровськоi оБ-цдс-tI
вL{ItoHAвчи l.i коltцlт[lT вIльногIPCbKoi lttlсbкoi рА/цl4

д}I IпрогI Етро I}CbKoi оБлАс,гI
( в lл b}t огI рськи Гt tvt l CЬKBI,| кон ко N,{ )

рlIlIЕння

le_a!ryLP43 пл. Вiльногiрськ Ng ,L+И1l _4_З_

I1po за,rверд)кеI{Ня перелiку ],а Bap],ocT,i платних пооЛуг, яlсi мо>ку1ь надава-г}lсrl
комунzuI Ьн и N{ закЛадоМ <<КультуРно-дiловИй uен,гр> ВiльногiРськоТ пл iс ькоi' радt]
/{нiпропетровськоi областi v 2023 рочi

Заслухавши iнфорпlацiю т.в.о.директора комун€lJIьного закJIаду кКуль.г1,1эl.tс,l
* дiловr,rй центр) ВiльногiрськоТ мiськоi Ради !нiпропетровськоi' облас гi Iрину
доЛгIХ про затверд)I(ення гlерелiку та BapTocTi платних r1ocJ1yl,, якi l\{охiчгь
rlадаватисЯ комунальним закладом <<Культурrlо дi;rоврril цеl{тр))
[3iЛЬrtОГiРСЬКОТ MicbKcli ради flrriпропетровськоi'област,i у,2023 рошi, upu*ouy,,,,,,"
г|рото}(ол засiдання ltoMricii, з питань розгляду тарифiв на гIосJIуг}l, цiгtlt .гt)

uitlоу,гвllренIlя у Вi,гrьногiрськiй blicbkiй територrальнiй гроп,rа,лr Brrr

-|-8 ф_Ltа*__ 2О2З РОКУ Nя t 1|*_*"_, керуючись cT.l3 Бюджетrtoго ко/{ексу
УКРаiНИ, СТ, 26 ЗаКОНУ YKpairtlr <<I1po культуру)) (зi змittапли), uo.roнo,ro,,,
I(абiнет,у MiHicтplB Украiни вiд l2 грулlrя 20ll року J\чl27l к[lерелrк IIJIal.Il14\
1,1осJlуг, якi мо>lсУ,гь надаватися закJtадаN!и культури, засноваIIиl\{и tra лерлсавнiii,га коi\lуlilальttiй форпri в.пасfiос,гl>i (зi змiнами), пocTzllloBtlro I{абlrrс,гу IИiгriс-цэirl
Украiни Br.rr 02 грулнrl 2020 року "}{g1 l8З <Перелiк гIла-гних ilocJl\/l,. якi rrtcl;ttlr,lt,
надаватtлся дерI(авI-1иМи l комуttальни]\{И :]акладаМи куJlь.гчl)И, що Ite с ()pet{l]I0к)))
(зi змirrами). ГIолоitсеFIнrlМ про надаIl}{fl пла,гI,1их посJIуг заIшаДаr!,lI,I K}/jll).l.\1l)tt
шl.Вiльноriрськ. за],вер,i(х(еt,ли]\4 pitttclгtltltb,t в}I|(оtlавчогсl t<oпti-t.eT\, [Jiriu*,oi ipc,,,ic,i
пlicbKtli'pal1l4 liнillропе'l'tJt)}ЗСЬКоi обlIасl-i вiд ll Гр)iлня 20l9 року лГ!i42]i0,'7-i()tll
Стат,\,гоtu коI\,{унапьl{(:)г() заl(JIад.} кI{у"гlьт,l,рно - ;riловttлi цент,l]) Bi.T.lt,Htlr.ipcbr<tll
П,riobtcoi РаДИ f]rriПpollc tllrэllськоТ сlблас,гi, tr. l ст. З2 Закон1, yKpaittl.r <<I1po пtigtt,:вг
UаN,It)вря,|iуванIlя в YKpafHi>> (зl змiнаш,t1,1) tiиt<онав.tий lcoшliT,er Micblct,li pa,ltl



ts}IРI Шl }I В:

l, Затверли,ги перелiк та Bapтicтb платних послуг, якi можуть надават}.lся
комунапьним закладоNt KKy.TtbT,ypHo - дiловий центр) Вiльногiрськоl MicbKoT

рали Щнiпропетровськоi областi у 2023 роцi згiдно з додатком до цього
рiшення.

2. Т.в.о,лиректора i(Oмуt{ального закладу кКу,пьтурно * дi"цовий цонтр)l
Вiльногiрськоi MicbKoi ради 7]нiпропетроtsськоТ облас,гi lринi ДОЛГ lX
оприлюднити дане рiшrеttгlя в засобах пласовот iнфорьrаrriт та на офiuiйному веб-
сайтi ВiльногiрськоТ Mic:bKoT ради .Щнiпропетровськоi сlбластi.

3, Координацiю iloбir, по виконаFIнк) даного рiшення покластIl на
т.в.о.директора комунальtлого заклалу <Культурнсl дiловий центр)
Вiльног,iрськоI MicbKoT ради lrriпропетровськоi областi Iриrrу ДОЛГIХ та
НаЧаЛЬНика вiддi.llу кульl,i,ри, ,гурl4зму, ilaцioнaJlbнocTeй i релiгiй леrrарт,а]\,Iенту
соцiа.ll ь но-гуNlанiтарноi' поlliтики ВiльногiрськоТ MicbKoi ради
!нiпропетровськоi областi Анастасiю ЛУКlНОВУ, контроль - на заступника
мiСькОго голови з пита}tь лiяllt,ностi виl(онавчих органiв ради - дирсктора
ДепаРТаменту соцiаlьно-гlпtанiтарноl по.пiтикlл Вiльrrогiрськоi' MicbKoi рали
ff Hi пропетровс bKoI обrlас,гi I гr ну ПIl"ГРУ [J_I У .

мiсьlсиi.l голова Во.llоди мир BACI,Ur Ei I К()



зА,гвЕрджЕiло
рiшенням виконавчого Korl iTcT,r

ВiльногiрськоТ l,ticbKoi ра.rи
Дн i пропетtrовс ь Koi об,rастi
/&р/:&ЬАý х,: з2/о/l- А3

Пере.пiк п.патнлlх пос.пуг, якi можуть надаватися
комунальним заклалом <<Культурно * дiловлlй центр>

ВiльногiрськоТ MicbKoT ради fflliпропетровськоТ областi у 2023 рочi

Найменування г,IосJlугl{

llOCJ I\'г з ор гаrt l зli чi i та/або прOвсдсн}lrI к\ л bT\.pНo-1{t}coBllx
гrрофесi liHlrx та I(орпорilтt,lвн lIx свя].. кон Kvpci в. навчп.r ьн l tx

ccr,riHapiB. ccrriHapiB-пllaKTtlKlrliB. зборrв. концсlэтiв.
I}}Iс,гаl]оli. BI.1cTaB Tit ll{lIIlix K\,.lL,TYptlo_\.lIlcTctlblil|\,|axoдIB, (вслиttа
за:lа)
НаJ,анняпосл\,гзорганiзаtlii;Йо,rроосдсйil\:lьпр-"*,.r.J"*r, -.,_,. - *I

l

lзаходiв. професiйнЛlх та корлОрalтивI{t.Iх cBrlT. l{oнKуpciB. н;tвч;t,lьних
3tэ5,4lзах()Jlв- cc14lH[lplB. ccrriHapiB-llpдKTltlcr rtiB. зборiв. tcoHucpTiB.

l голltltа

1-1адання

зах<lдiв,

заходiв. б95,18l годllttа

Iprrrra /_{()-'][ II

0,1cKc;trr.lp ljl.)ijUl l i }i( )

196 /1i ,з;,tхсl:iв. ccrtiHapiB. cculHapiB-пpaKTttK.'rtiB_ зборiв. висгаво* та iHtult
j

l гсljlllltit

зltxci,_liB. ccrriHapiB. t'lciIiltalliB-ltl;зt;.гtIt<r,rriB_ зборiв. I(oIi l захi;tl]}lc,l,iitioK. B1.1cTilB т,а ll.Iшt.lх к\..lьт\ l_rHo-\iиcTcltbKtl\ заходiв
tаявка\{}l rIlJпptle\,tcTB" \,cTal{o6. органlзаtttiiltiста "га iltши:

заходiв. професiiiнllх та корпОрат!tвних свят, KoHKvpciB. конuсртiв,
lj1,1cTaB та lнших I(\,льт\,рr{о-М1,1стсцьI(их,зltходiв зо,JАявка\,tl,| l за:<iлlj1.1cTaB та lнших I(\,льт\,рr{о-М1lстсцьких :заходiв за ]аявка\,tl,|
tli-tllplrcrtcT,l]- \lстанов. органiзашiй пriста тх ittши.х tори;llIчн1.1х .га] {,l 1-Illpli(]Ilc-I,1]

i _ _|Liiiзlrчн}Iх ос]i:цчних осiб. (за llcl(al,Itl заклал1,)

Вар,гiст,ь пооJlугзастосовусться з сiчня 202З 1lclKv
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