
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету від 16.02.2017 № 133 
«Про затвердження тарифів з надання  
платних послуг клубними закладами» 
 

Відповідно до п.1 ч. а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури і 
мистецтв, заснованими на державній та комунальній власності», рішення виконавчого 
комітету від 21.07.2016 № 425 «Про затвердження Положення про надання платних 
послуг закладами культури м. Олександрії», службової записки начальника управління 
культури і туризму міської ради від 10.06.2019 № 420/11/1 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 16.02.2017 № 133 у 
розділі «Тарифи на платні послуги комунального закладу «Палац культури 
«Світлопільський». 

1) Комунальним закладом «Палац культури «Світлопільський» згідно додатку 1. 
 

2. Ввести в дію тарифи на платні послуги з 01.08.2019 комунального закладу 
«Палац культури «Світлопільський». 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В.  
 
 
 
 
 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В.ЧЕБОТАРЬОВ 
 

 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ____ червня 2019 року № ___ 

 
Тарифи на платні послуги  

комунальним закладом «Палац культури «Світлопільський» 
 

№ 
з/п Назва послуги Тарифи  

(грн.) 
1 2 3 
1. Послуги з організації та/або проведення вистави, спектаклів, концертів 

колективів (1 година) 
1381,00 

2. Послуги з розроблення сценаріїв за заявками підприємств, установ та 
організацій (1 година) 

271,00 

3. Послуги з проведення постановочної роботи за заявками підприємств, 
установ та організацій (1 година) 

964,00 

4. Надання в оренду глядацької зали та сцени за заявками підприємств, 
установ та організацій (1 година) 

1901,00 

5. Надання в оренду кімнати № 19 ПК «Світлопільський» за заявками 
підприємств, установ та організацій (1 година) 

1089,00 

6. Надання в оренду фойє ПК «Світлопільський» за заявками підприємств, 
установ та організацій (1 година) 

782,00 

7. Послуга вартості розроблення та оформлення інтер’єрів, дизайнерське 
оздоблення декорацій (1 година) 

937,00 

8. Надання послуг з оренди обладнання, майна  
ПК «Світлопільський» (професійна мобільна сцена для виступів – 1 год.) 

509,00 

9. Надання в оренду глядацької зали та сцени ПК «Світлопільський» для 
виступів відомих та знаменитих артистів, груп, колективів, солістів та ін. 
(1 година) 

2636,00 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В.ЧЕБОТАРЬОВ 


