
 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(восьма (26) сесія сьомого скликання) 

 

від 18 вересня 2018 року 

м. Городня 

 

Про затвердження розміру 

вартості послуг у комунальному 

закладі «Городнянська школа 

мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» 

 
Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів 

України 12 грудня 2011 р. №1271 “Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності”, наказом Міністерства 

культури України, Міністерства Фінансів України, Міністерства 

Економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 

01.12.2015р. “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання  

платних послуг закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності”,   Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити вартість послуг у  комунальному закладі 

«Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» з  копіювання, 

друку  згідно додатку 1. 

2. Затвердити розмір вартості послуг у  Комунальному закладі 

«Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» з надання 

прокату музичних інструментів згідно додатку 2. 

3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на начальника 

відділу культури, сімї, молоді та спорту Городнянської міської ради      

Яцкову О.Ю. 

 

 

 Міський голова                                                   А.І.Богдан 

 
 

 

 



Додаток 1 до рішення  

сесії Городнянської міської ради 

від 18 вересня 2018 року 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ З КОПІЮВАННЯ, ДРУКУ 

комунальним закладом «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» 

 

ВМІСТ 1 АРКУШУ ФОРМАТУ А4 СТАНОВИТЬ: 

 

1) Вартість фарби (з урахуванням вартості послуг по 

заповненню картриджів) – 20 коп., а саме: 150 гривень (заправка 

картриджа фарбою) поділити на 700 друкованих листів, на які 

вистачає фарби; 

 

2) Вартість паперу – 15 коп., а саме: 80 гривень – середня 

вартість 1-єї пачки паперу поділити на 500 листів, які входять до 1-єї 

пачки паперу; 

 

3) Затрати на електроенергію – 27 коп., а саме: вартість 

безперервного використання електроенергії копіювальним пристроєм 

за хвилину; 

 

4) Вартість власне роботи бібліотекаря по копіюванню 

сторінки (за виключенням послуг з розшивання документа) – 38 коп., 

а саме: 22, 41 гривні (мінімальна заробітна плата за годину у 2018 

році)  поділити на 60 хвилин (час на копіювання 1-єї сторінки 

формату А 4) = 38 копійок. 

 

 

УСЬОГО: 20+15+27+38 = 100 копійок = ціна до сплати за копіювання 1-єї 

сторінки = 1 гривня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 до рішення  

сесії Городнянської міської ради 

від 18 вересня 2018 року 

 

 

Надання платних послуг комунальним закладом 

«Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської» з надання прокату 

 шкільних музичних інструментів 
 

Вираховуємо знос музичного інструменту при користуванні протягом 

календарного року по шкалі: 

Вартість до 50 грн. – 95% вартості 

Від 51 до 150 грн. – 50% вартості 

Від 151 до 600 грн. – 25% вартості 

601 грн. і вище – 15% вартості. 

Отриману суму ділимо на 12 місяців користування і отримуємо вартість 

оренди музичного інструменту. 

Приклад: 

Флейта коштує 255 грн.  

25% від вартості флейти = 63.75 грн. 

63.75/12=~5 грн. щомісяця. 

 


