
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ серпня 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження тарифів на платні 
послуги для населення в Олександрійській 
міській централізованій бібліотечній 
системі 
 

Відповідно до п. 1 ч. а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 493 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, 
заснованими на державній та комунальній формі власності», розглянувши клопотання 
начальника управління культури і туризму міської ради, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити тарифи на платні послуги для населення, що надаються 

Олександрійською міською централізованою бібліотечною системою, згідно з додатком.  
 
2. Ввести в дію дані тарифи з 01 вересня 2021 року. 
 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 

від 02 серпня 2018 року № 480 «Про затвердження тарифів на платні послуги для населення 
в Олександрійській міській централізованій бібліотечній системі». 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ серпня 2021 року № ___ 

 
Тарифи та платні послуги для населення 

в Олександрійській міській централізованій бібліотечній системі 
 

№ 
з/п 

Перелік додаткових платних послуг: Одиниця  
виміру 

Тариф 2021 
року 

1.  Демонстрація відео- та кінофільмів з однієї особи  
за 1 фільм 

10,00 

2.  Проведення занять у студіях, підготовчих 
групах, групах раннього естетичного 
розвитку, творчих школах та об’єднаннях, 
секціях та мистецьких аматорських 
об’єднаннях, на курсах, у літературно-
музичних вітальнях, ігрових кімнатах для 
дітей та гуртках, а також індивідуального 
стажування, підвищення кваліфікації в 
бібліотеках 

1 особа за 
1 годину 

 

 
65,00 

 
 

ціна договірна 

3.  Розроблення оригінальних сценаріїв, 
проведення постановочної роботи і заходів 
за заявками юридичних та фізичних осіб 

1 сценарій 
 до 5 сторінок 
 до 10 сторінок 

 
35,00 
70,00 

4.  Надання послуг з організації та/або 
проведення культурно-масових заходів, 
професійних та корпоративних свят, 
науково-практичних конференцій, конкурсів, 
навчальних заходів (семінарів, майстер-
класів, тренінгів, творчих лабораторій та 
майстерень), семінарів, семінарів-
практикумів, фестивалів, виставок, 
культурно-мистецьких заходів (проектів) 

за 1 год. 700,00 

5.  Надання послуг з користування: 
 комп’ютерними іграми (ігровою 

приставкою 3d-kinect) 
 

 глядацькою залою з 
мультимедійною технікою 

 

 персональними комп’ютерами з 
використанням мережі Інтернет понад 
норму  (1 година – безкоштовно) 

 
30 хв. 
1 год. 

 

за 1 год. 
 

 
за 1 год. 

 
4,00 
8,00 

 

90,00 
 
 

7,00 

6.  Проведення фото-, відео- і кінозйомок 
приміщень та інтер’єрів бібліотек, окремих 
сторінок документів з бібліотечних фондів, 
а також у приміщеннях та на території 
закладів культури за заявками юридичних 
та фізичних осіб 

1 год./1 
сторінка/ 1 
експонат 

Відповідно 
договору 

7.  Формування бібліографічних списків для 
курсових, дипломних та наукових робіт, 
каталогів для особистих бібліотек і бібліотек 
підприємств, установ та організацій 

1 позиція Відповідно 
договору 
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Продовження додатку 
8.  Підготовка та надання письмових 

тематичних, фактографічних, аналітичних, 
адресно-бібліографічних та інших довідок 
для фізичних та юридичних осіб 

1 тема  
(до 10 назв) 

 

60,00 

9.  Користування міжбібліотечним 
абонементом (МБА) (компенсація 
поштових витрат) 

1 документ Відповідно                  
до поштових 

тарифів 
10. Електронна доставка документів (ЕДД): 

 доставка документів без 
розпізнавання тексту 

 доставка документів з 
розпізнаванням тексту 

1 сторінка  
7,00 
14,00 

11. Надання послуг з оформлення 
(комплектування) реєстраційно-облікових 
документів користувачів бібліотек (квитків, 
формулярів тощо) 

1 особа 
Пільгові 
категорії 

10,00 
 

7,00 

12. Надання послуги «нічний абонемент» 1 документ 10,00 
13. Інформаційно-бібліотечне обслуговування 

підприємств, установ та організацій 
 Відповідно 

договору 
14. Роздрукування інформації з електронних 

носіїв:  
 чорно-білий документ 
 кольоровий  документ, ілюстрація 
 ламінування документів 

1 сторінка А4 
 
 
 

1 сторінка А4 
 

 
 

3,00 
10,00 

 

8,00 
15. Експонування рекламних матеріалів 

юридичних та фізичних осіб у приміщеннях 
або на сайтах бібліотек 

 Відповідно 
договору 

16. Фотокопіювання, ксерокопіювання, 
сканування, фотографування, створення 
цифрових копій з книжок, брошур, газет, 
журналів, документів з фондів бібліотек: 

1. Ксерокопіювання документів: 
 1 копія А4 з однієї сторони 
 1 копія А4 з обох сторін 
 з графічним 

зображенням/ілюстрованих 
матеріалів А4                             

2. Фотокопіювання камерою бібліотеки; 
 

3.  Сканування  документів: 
 текст без корекції 
 текст з мінімальною корекцією 
 текст з повною корекцією 
 зображення (малюнок, портрет, 

тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  копія на А4 
 
 

1  копія на А4 

 
 
 
 
 

2,00 
4,00 
4,00 

 
11,00 

 
 
 

4,00 
8,00 
15,00 
10,00 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


