
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ лютого 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження тарифів з надання  
платних послуг клубними закладами  
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 «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» 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити тарифи з надання платних послуг клубними закладами: 
1) Палацом культури «Олександрійський театр» (додаток 1); 
2) Будинком культури селища Олександрійське (додаток 2); 
3) Комунальним закладом «Палац культури «Світлопільський» (додаток 3). 
 
2. Ввести в дію дані тарифи з 01.03.2022. 
 
3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради  

від 16.02.2017 № 133 «Про затвердження тарифів з надання платних послуг клубними 
закладами» та від 22.08.2019 № 539 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  
від 16.02.2017 № 133 «Про затвердження тарифів з надання платних послуг клубними 
закладами». 

 
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 1 
до рішення виконавчого комітету 
від  ___ лютого 2022 року № ___ 

 
Тарифи на платні послуги,  

що надаються Палацом культури «Олександрійський театр» 
 

№ 
з/п 

Види послуг Тариф (грн.) 

1 2 3 
1 Написання сценаріїв на замовлення (в залежності від 

складності) 
500.00 – 1000.00 

2 Розробка сценаріїв, постановочна робота та 
проведення заходів на замовлення 

600.00 – 1200.00 

3 Надання методичних послуг та консультацій 500.00 
4 Проведення корпоративних ювілейних свят  2500.00 – 3000.00 
5 Концертна програма аматорських колективів 3000.00 – 4000.00 
6 Вартість квитків на концерти аматорських 

колективів  
50.00 – 200.00 

7 Вартість  квитків на розважальні програми, шоу 
програми, гала – концерти та інше 

50.00 – 200.00 

8 Проведення ранків для дітей (за 1 год.) 1000.00 – 1500.00 
9 Проведення танцювальних вечорів, дискотек, 

вечорів відпочинку (вартість квитка) 
50.00 

10 Вартість квитків фестивалів та конкурсів 50.00 – 150.00 
11 Звукотехнічне забезпечення заходу 800.00 – 1000.00 
12 Світлотехнічне забезпечення заходу 1000.00 – 1500.00 
13 Художньо – декоративне оформлення заходу 500.00 
14 Запис аудіо-фонограми  1000.00 
15 Перезапис аудіо-фонограми 1000.00 – 1500.00 
16 Перезапис відеоматеріалу  1000.00 – 1500.00 
17 Виготовлення відеокліпу  2500.00 
18 Зйомка та виготовлення відеофільму 3000.00 
19 Надання послуги з використання приміщення, 

(кімната) за 1 годину 
500.00 

20 Надання послуги з використання приміщення 
глядацької зали для проведення заходів (за 1 год.) 

1000.00 – 4000.00 

21 Надання послуги з використання холлами, фойє для 
проведення виставок, ярмарків та інше за 1 годину 

1000.00 

22 Надання послуг прокату (на одну добу): 
- Мікрофон 
- Радіомікрофон 
- Звукопідсилювач  
- Акустична система 
- Пульт мікшерний 
- Ревербератор  
- Музичні інструменти 
- Стійка для мікрофону 

 
500.00 
800.00 

1000.00 
500.00 

1500.00 
1000.00 
300.00 
100.00 

23 Надання костюмів у прокат (за кожну одиницю) 50.00 грн 
24 Користування приміщеннями закладу для 

фотографування власною камерою (за 30 хв.) 
500.00  
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Продовження додатку 1 

1 2 3 
25 Користування приміщеннями закладу для 

відеозйомки власною камерою (за 30 хв.) 
1000.00  

26 Проведення  обрядів (весілля, народження дитини, 
ювілейні річниці) (за 1 годину) 

1000.00  

27 Соціально – творчі замовлення, професійні свята (за 
1 годину) 

1500.00  

 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від  ___ лютого 2022 року № ___ 
 

Тарифи на платні послуги,  
що надаються Будинком культури селища Олександрійське 

 
№ 
з/п 

Види послуг Тариф (грн.) 

1 2 3 
1.  Написання сценаріїв на замовлення 100.00 
2.  Розробка сценаріїв, постановча робота та проведення 

заходів по замовленню населення 
150.00 

3.  Надання методичних послуг та консультацій 150.00 
4.  Проведення корпоративних ювілейних свят для населення 500.00 
5.  Концертна програма аматорських колективів (за 1 год.) 250.00 
6.  Вартість квитків на концерти аматорських колективів: 

- для дорослих 
- для дітей 

 
50.00 
30.00 

7.  Вартість квитків на розважальні програми: 
- для дорослих 
- для дітей 

 
50.00 
30.00 

8.  Проведення ранків для дітей (за 1 год.) 200.00 
9.  Вартість вхідного квитка на вечори відпочинку, 

танцювальні вечори: 
- для дорослих 
- для дітей 

 
50.00 
30.00 

10.  Вартість квитків (абонементу) на відвідування спортивної 
зали: 
- одне відвідування 
- на один місяць (абонемент) (15 відвідувань) 

 
 

30.00 
200.00 

11.  Надання послуги з використання  приміщення під 
фотозйомку, відеозйомку власною фотокамерою, 
відеокамерою (за 1 год.) 

 
50.00 

12.  Надання послуги з використання  приміщення глядацької 
зали за 1 год., для проведення заходів, зборів та інше 

 
200.00 – 400.00  

13.  Надання послуги з використання  приміщення холів, фойє 
для проведення виставок, ярмарок та інше (за 1 день) 

 
250.00 – 500.00 

14. Надання костюмів у прокат (за добу): 
- жіночій (блузка, юбка, плахта, підтичка, корсетка, 
фартух, віночок, взуття) за кожну одиницю 
- чоловічий (штани, шаровари, сорочка, свитка, взуття) 
за кожну одиницю 
- пояс 
- театралізований костюм (діда мороза, снігуроньки…) 

 
30.00 

 
30.00 

 
30.00 
100.00 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від  ___ лютого 2022 року № ___ 

 
Тарифи на платні послуги,  

що надаються Палацом культури «Світлопільський» 
 
№ 
з/п 

Назва послуги Тариф, грн 

1 Послуги з організації та/або проведення вистави, спектаклів, 
концертів колективів (1 година) 

5000,00 

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

2000,00 

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

2000,00 

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

2000,00 

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

1000,00 

6 Послуга вартості розроблення та оформлення інтер‘єрів, 
дизайнерське оздоблення декорацій (1 година) 

1000,00 

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

3000,00 

8 Вартість прокату сценічно-театрального реквізиту (комплект) 100,00 
9 Вартість надання послуг з оренди обладнання, майна ПК 

«Світлопільський» (професійна мобільна сцена  для виступів – 1 
година) 

2000,00 

10 Оренда (мобільної) звуко-підсилюючої апаратури (за1 год.) 1000,00 
11 Оренда радіосистеми (1 шт. – 1 год.) 100,00 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


