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Про затвердження перелiку та BapTocTi платних послуг, якi моlсугъ надаватися
ком}цальним закладом спефа.пiзовалrоi мистеIркоi освiти кШкола мистецтв
iM. Пчгра Шияна> Вiльногiрськоi MicbKoi ради flнiгrропчгровськоi областi
у 2023 роцi

Зас.lryхавши iнформшдiю директора комунального закJIаду спсцiа"пiзованоi
мистецькоi освiти <<Школа мистецтв iM. Пегра Шиянa> Вiльногiрськоi MicbKoi ради
Щнiпропетровськоi областi Тgгяни ЛОГIНОВОi про затвердженюl перелiку та
BapTocTi платних послуг, якi можуть надаватися комун€rльним закIIадом
спецiаrriзованоI мистеrько1 освiти кIТТкола мистецтв iM, Петра IЛияна>
Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi у 202З роф, враховуючи
протокол засiдання KoMicit з ттитань розгляду тарифiв на послуги, цiни i
чiноугворення у Вiлъногiрськiй терlrгорiальнiй громадi Кам'янського району
Щнiпропетровськоi областi вiд 46 aуl*2 2О23 року Ng 4 , керуюtIись ст, 13

Бюджетного кOдексу Украiни, ст.26 Закону Украi'ни кПро культуру> (iз змiнами),
цостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 серпня 2010 року JФ 79б пПро
затвердженшя перелiку Iшатних посJцл, якi мохсугь надаватися закJIадами освiти,
irшшми установами та закJrадами системи освiти, що нirлежать до лержавноi i
комуна.пьноi форми власностi> (iз змiнами), постановою Кабiнегу MiHicTpb
УкраТни вiд 12 грудня 2011 року Ng 1271 кПерепiк Iшатних посJIуг, якi можутъ
надаватися зtlкJIадами культури, заснованими на лержавнй та комунальнiй формi
власностil> (iз змiнами), постановою Кабiнgгу MiHicTpiB Украirrи вiд 02 грулня
2020 року Ng 1183 кПерелiк платrптх послуг, якi можуть надаватися державlпами i
комунальними закJIадами кулъryри, що не € орендою)), спiльrrим наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa економiки УкраIни,
Мiнiстерсгва фiнансiв Украiни вiд 23 лшшя 2010 року Ns736/902l'758 кПро
затвердження порядкiв надшtнrl IIлатних послуг держilвними та комунаJьними



навчальними закJIадами), заре€строваного в MiHicTepcTBi юgгицii Украirш 30
листопада 2010 року Ns1l9б/18491, ПоложенIUIм цро надання платних послуг
закладами кудьтури м, Вiльногiрськ, затвýрджýним рiшеrшям виконilвчого
комiтсгу Вiльногiрськоi Micbkoi ради .щнiпропчгровськоi областi вiд 11 грудня
2QL9 рOку Ng!22/0l7-19 та Стаryтом кOмуцzuIьцогQ закдаду qцецiадiзоiаноi
мистеIщкоi освiти <<школа мистеltгв iM. Пsтра Шияна> Вiльногiрськоi Micbkoi ради
!нiцропетровськоi областi, статтями 27, 32, 52 Закону VкрiiЪи кПро мiсцеве
сilмовряДування в YKpaiHi> (iз змiнами)' виконавЧий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

1. ЗатвеРдlrгИ перелiК та BapTiCTb IшатНих цоспУг. якi Moxc.l"b надаватися
комунirльним закладом спецiалiзовшrоi мистеrькоi освiти <<школа мистеIцв

iЧ.^ 
П"lРа I.IТиянш Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiгlропчгровсъкоi областi у

202З роцi згiдно з додатком до Isого рiшення.
2, Щиректору комунального закIIаду спецiалiзованоi мистецькоi освiти

кшкола мистецгв iM. Петра Шиянш Вiльногiрськоi Micbkoi ради
,.щнiпропетровськоi облаgгi оприJIюднрIти дане рiшешrя в засобах масовот
iнформачii та на фiцiйному веб-оаfrгi
,Щнiпропетровськоi областi.

Вiльногiрськоi MicbKoi ради

3. КООРДШrацiю робiт по викоЕанню дilного рiшеrпrя покласти на директора
КОМУНtlЛЬного 3акладу спецiалiзованоi мистецькоi освiти <<Школа мистеIцв
iM. ПетРа Шияна> ВiльногiрськоТ MicbKoi ради Щнiлропетровськоi областi
ТеТЯНУ ЛОГIНОВУ та началъника вiддi"гlу кульryри, туризму, нацiоншtьностей i
РелiгiЙ департамекry соцiально-гулланiтарноt rrолiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради
!нirгропетровсъкоi обла,gгi Анастасiю ЛУКIНОВУ, контролъ - на заст}rпника
мiського голови з IIитtlнь дiяльностi виконавчих оргаrriв ради директора
ДаЦаРТамýкry аоцiально-гуманiтавноi полiтики Вiльногiраькоi MicbKoi ради
Щнiгропетровськоi областi IHHy ПЕТРУШУ.

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



Перелiк та BapTicTb
платнIlх послуг, якi можуть надаватпсп комупальшпм закладом

спецiалiзованоi мпстецькоi ocBiTll <<Школа мшстецтв iM. Петра Шпяпа>>
Вiльногiрськоi MicbKoi ради Щнiшропетровськоi областi

у 2023 роцi

* BapTicTb послуг застосовуегься з сiчня 202З року.

flиректор КЗ СМО
кШкола мистецгв iM. Петра lllияна>
Вiльногiрськоi MicbKoi ради
.Щнiпропетровськоi областi

Секретар Вiльногiрськоi мiсъкоi ради
Щнiпропетров ськоi областi

ЗАТВЕРДЯ(ЕНО
рiшенням виконавчого,комiтеry

Вiльногiрькоi MicbKoi рали
Щнiпропетровськоi областi

r'frot.q2д в Ns!8/он-.rJ

Тgтяна ЛоГIНоВА

}lb

з/п
Найменування посJIуги

Одиrrиця
вшлiру

BapTicTb
зtlходу (грн.)*

1
Прведеrrrrя концерту за заявками
юридиtlних та фiзичних осiб

1 захiд 24,18,,l9

2
Проведення виi'зного концерту за
з€ulвк€lми юридичних та фiзичr*rх осiб

1 захiд 2096,39

J
Розроблешш оригiнальних сценарiiв за
зшIвк€lми юридrчних та фiзичrrих осiб

1 cTopiHKa l70,73

4 Прокат музи.IнIа>( iнструмекгiв.
1 шт. на
мiсяrF 26,66

5 Прокат сцеrri.rrпоr коспомiв.
1 шт. на
мiсяlъ

26,66

Олексшцр БОБOШКО


