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ПОЛОЖЕННЯ
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(АРттЕРитоРIя>
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1. Загальнi полоlкення
1.1. Це положення поширюеться на фiлiТ Комунального закладу культури

(АРТТЕРИТОРIЯ> ,Щнiпровськоi MicbKoi рали (лалi Заклад культури):
- фiлiя <Лоц-Кам'янський будинок кульryри>;
- фiлiя <Культурно-дозвiллсвий комплекс (Зоряний);
- фiлiя <Культурно-дозвiллсвий комrrлекс <IcKpo;
- фiлiя "Бlлинок культури llЕнергетикD:
- фiлiя <Палац кульryри <Пiвнiчний>;
- фiлiя <Кульryрно-спортивний комплекс <<Шинник>;

- фiлiя кКульryрно-молодiжний центр кульryри <Краснопiлля>;
- фiлiя <Булинок кульryри <Чаплi>l;
- фiлiя <Вокально-хореографiчний ансамбль <Юнiсть flнiпро.
1.2 Плmнi послуги здiйснюються Закладами культури вiдповiдно до Закону

Украiни <Про культуру), Бюдrкетного кодексу УкраiЪи, Постанов Кабiнеry
MiHicTpiB Укра'rЪи вiд 27,08.2010 Nч 796 <Про затверджеItня перелiку платних
послуц якi можуть rrадаватися закJIадами освiти, iншими установами та
закладами системи освiти, цо належать до державноi i комунальноi форми
власностi>>, Постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.|2.20|1р. Nл l271 <Про
затвердженця перелiку платнlтх послуц якi можуть вадаватися закладами
кульryри, заснованими на державнiй та комунальнiй формi власностi". наказу
MiHicTepcTBa культури УкраiЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи, MiHicTepcTBa
економiчного розвитку i торгiвлi УкраiЪи вiд 01.12.2015p. N91004/1113/1556
(Про затвердкення Порядку визначення BapTocTi та надання платЕих послуг
закладами культуриl заснованими па державIriй та комунальнiй формi
власностi>, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa економiки
УкраТни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 23.07.2010р. Nч 7З61902/758 <Про
затвердження порядкiв надання платних послуг державними та комунaLJIьними
нав.Ilцьними закладами) та власних cTaTyTiB, Постанов Кабiнету MiHicTpiB
Укра'lни вiд 2 грулня 2020 р. Nlr 1183 <Про затвердхення перелiку платних
послуц якi молtуть надаватися державними i комунальними закладами кульryри,
що не € орендою)).

1.3. Платнi послуги введенi з метою створенЕя найбiльш сприятливих умов
для задоволення духовних, моральних та irrтелектуальних потреб населеIlня,
органiзаuiТ змiстового дозвiлля, удосконалення обслуговуванця користувачiв.

1.4. Надання платних послуг не е основною дiяльнiстю Закладу культури та
здiйснюеться в робочий час без зниження об'ему та якостi ix основноТ статутноТ

дiяльностi.
1.5. Положення визначае органiзацiйно-правову форму паданпя платних

[ослуг юридичним та фiзичним особам.



1,6, Платнi послуги - додаткове джерело фiнансування дiяльностi Заклалу
культури.

1.7. Щля виконанЕя платних послуг ЗакJIад культури використовус своТ

фонди. ocHoBHi засоби. маrерiальнi та нематерiальнi активи.
1.8. Платнi послуги надаються працiвниками Закладу культури за рахтнок

рацiонального використання робочого часу.
1.9. Працiвники, вiдповiдальнi за платнi послуги у Заклалi культури,

надають користувачам консультацii щодо порядку надання платних послуг

2. Основпi завдання

2.1, Полiпшення якостi та оперативностi обслуговування корисryвачiв за
рафrнок надання платних послуг,

2.2. Забезпечення та зберiгання фондiв, основних засобiв, матерiальних та
нематерiальних активiв,

2.3. Полiпшення матерiально-технiчноi бази Закладу кульryри.

3. Перелiк платних послуг

з.1 Заклад культури вiдповiдпо до законодавства Украiни i цього
ГIоложення може надавати фiзичним i юридичним особам платнi кульryрнi та
iншi послуги за умови забезпечення надання наLлежвого рiвня куllьтурних
послуг як основного стаl)лного вилу лiяльностi.

З,2 Заклад культури надае платнi послуги в наступних сфсрах:
- rrроведення заходiв (вистав, театральних та музичних постаноtsок,

iнших постаrrовок, концертiв художньоi самодiяльностi, слектаклiв, кончертiв-
презентацiй, фестивалiв, естрадних шоу, театралiзованих свя,I.) спортивцо-
розв&кальЕIIх! оздоровчих, обрядових заходiв, виставок книг i TBopiB
образотворчогО мистецтва, вистуrrи артистиЧних груп, opKecTpiB та окремих
артистiв) за заявками пiдприемств, установ, органiзацiй;

- надання послуг з органiзацii та (або) проведеншI культурно-масових
заходiв, мiжнародних симпозiумiв, конференцiй, ceMiнapiB, майстер-класiв,
виставок книг i TBopiB образотворчого мистецтва, лекцiй: послуги музичного
супроводу; послуги свiтлового оформлення; послуги мультимедiйного
забезпечення; послуги художнього оформлення;

- Еавчання у студiях, ryртках. про8едення занять у лiтераryрно-музичних
чит€tJ.IьIlях, iгрових KiMHaTax для дiтей, молодi та дорослих;

- показ слайд-фiльмiв i кiно-програм, мультфiльмiв, демонстрацiя вiдео- i

кiнофiльмiв;
- органiзацй дiяльностi любительських об'еднань та клубiв за iнтересами;
- розробка сценарiЮ заходу на замовленця (концерту, презентацii,

фестивалю, професiйпого свята, ювiлеiв та iH.);
- постаноаочна робота i провелення заходiв ]а заявкalми пiдлригvсtв_

установ та органiзацiй.
- rrрокат театральних костюмiв та театрального реквiзиry;



- послуги художника-оформлювача, дизайнерськi послуги з оформлення
заходу;

- запис у студii звукозапису, запис фонограм;
- мон tаж та вiдеозйомка. створення вiдеороликiв тощо:
- проведення виiЗних концертiв, церемонiй, ювiJI9йних свят тощо;
- надаЕня в оренду примiщень для проведення концертiв, вистzв! виставок,

ceмiцapiB, циркових вистав тощо за умови, якщо це не [ерешкоджае
проведенню закладом культури дiяльностi або iнtлого заходу: глядацькоТ зали;
глядацькоi зaLли з озвученням, музичвим супроводом та освiтленням сцеrrи;
виставковоТ зали; ореЕда окремих lrримiщень, фойе;

- пiдготовка примiщень i територii (прибирання) до i пiсля проведення
заходу;

- iншi заходи, що не суперечать чинному законодавству УкраiЪи.

4. Органiзачiя роботв

4.1. Використання цього Положення передбачас:
- перелiк та BapTicTb платЕих цослуг у Закладi кульryри;
- взаемовiдносини мiж користувачами, зalмовниками та працiвниками

Закладу культlри;
- вiдловiдальнiсть прашiвникiв за надаltня послуl i
- забезпечепня систематичною та чiткою облiку BcieT роботи з надання

плаl них послуг та контролю за якiстю iх виконалня.

5. Права i обов'язки

У Закладi культури мають право:
5,l , Вноси r и пропозишiТ щодо використання коштiв. одержаних вiд надання

платних послуr
5.2 Визначаrи можливiсrь iдоцiльнiсть виконання пос,туr
5,3 Рекламувати платнi послуги, вЕосити пропозицii про розширення або

припинення надання lrлаl них лослу t чи окремих Тх видiв.
5.4 Вносити cBoi пропозицiТ щодо змiни BapTocTi на платнi послуги.

У Закладi культури зобов'язанi:
5.5. Чiтко дотримуватись виконапflя цього Положення.
5.6, Забезпечувати якiсне та оперативне обслуговування замовникiв,

корисryвачiв.
5.7, Аналiзувати попит на Ti чи iншi послуги, вести роботу з удосконалення

та вивчення доцiльностi надання платних послуг.

6. Керiвництво роботою з надання платнпх цослуг

6.1. Робота щодо органiзачii та надаtlня платних послуг очолюсться
директором або виконувачем обов'язкiв директора Закладу культури.



б.2. Ilлатнi послуги надаються Закладом культури за доmвором лро
надання послуц в якому зшначаються:

- предмет tIослуги;
- розмiр, строки та порядок оплаrи;
- TepMiH дiТ договору]
- в iд повiдал ьн icTb cтopiH у разi невиконання договору.
6.3. Вiдповiдмьнi особи фiксують отриманi корисryвач.!ми та замовниками

послуги.

7. Порядок визначення BapTocTi платних послуг

7,1. Встановлення BapTocTi платноi послуги здiйснюеться на базi
економiчно обгрунтоваЕих витрат, пов'язаних з iT наданням.

Розмiр плати за цадання конкретноj послуги визначасться на пiдставi ii'
BapTocTi, що розраховуеться Еа весь строк ii надання та у поввому обсязi.

Собiвартiсть платноi послуги розраховусться на лiдставi норми часу дJIя
надання Taкoi послуги та BapTocTi розрахунковоТ калькуляцiйноТ одиницi часу.
Змiна BapTocTi платноТ послуги може здiйснюватися у зв'язку iз змiною умов ii
наданIfi, що не залеrкить вiд господарськоi дiяльностi Закладу культури.

Заклад культури може надавати платнi поспуги на пiльгових умовах,
передбачених законодавством (дiтям дошкiльного BiKy, учням, сIудантам,
пенсiонерам. iнвалiдам) за наявносгi вiдповiлного локумента. посвiдчення toruo.

Право безкоштовного обслуговування мають учасники та iнвалiди вiйпи,
)/часники бойових дiй, учасники лiквiдацii aBapii на ЧАЕС, дiти iнвмiди,
iнвалiди 1-2 груп, учасЕики АТо та ооС та члени 'ri сiмей за цаявпостi
вiдповiдного документа, посвiдчення тощо.

BapTicTb ппатних послуг визначасться окремо за кожним видом послуц якi
надzlються Закладами культури. i складаеться з витрат, безпосередньо
пов'язаних з ix наданням.

7,2, Складовими BapTocTi платноi послуl и с:
- витрати на оплату працi, премiювання та доплат, передбачених чипним

законодааством. ш l атних працiвникiв закладу:
- нарахування на оплаry працi вiлловiлно ло законодавсtва;
- безпосереднi витрати та оплата послуг iнших оргавiзацiй, товари чи

послуги яких викорис tовуються при наданнi платних послуг:
- капiтальнi витрати;
- iндексацiя заробiтноi плати, iншi витрати вiдповiдно ло чинцого

законодавства.
- вiдрядхення, премiювання та матерiальна винагорода лрацiвникiв КЗК

<АРТТЕРИТОРIЯ> ffMP;
- поточнi (косметичrri) ремонти лримiщень КЗК <АРТТЕРИТОРUI> .ЩМР;
- придбання звуковiдтворrоючоi апаратури, комп'ютерiв i iх

комплектуючих, розмноя(увальноi технiки, приладiв сценiчного освiтлелня;
- придбання електромузичних iHcTpyMeHTiB та ix комплектуючих;
- придбання меблiв, театраJ]ьного реквiзиry, килимового покриття, тощо;



- придбання сценiчних KocTloMiB та tsзуlтя для творчих колективiв;
- придбання перiодичноТ преси i метоличноТ лjтератури;
- ttридбання caнiтapHo-I iгiгнiчних проvислових loBapiB:
- придбirння електричних лампl елекгричних свiти[ьникiв,

електроустатLryвання;
- придбання ToBapiB та приладiв господарського призЕаченЕя;
_ придоанЕя канцтоварlв, тощо;
- придбання ткаЕини д.lя пошиття KocTtoMiB. Штор на BiKHa, одягу сцени,

тощо;
- придбання KBiTiB та нагородноi атрибутики учасникам мистецы<их захолiв;
- виготовлення peKJIaMHoi продукцii;
- тематичнi прикраси;
-обслуlовування ]а peмoHl звуковiлтворюючоТ апараrури. лрилалiв

сценiчного освiтлецня, комп'ютерноi та розмнох<увальноi технiки, тощо;
-iншi непередбачуванi витрати пеобхiднi д.tя покращенItя роботи КЗК

(АРТТЕРИТОРIЯ) ДМР
BapTicTb платноi послуги розрахову€ться на ocHoBi економiчно

обтрунтованих витрат, включно зi сплатою податкiв, зборiв (обов'язкових
платежiв) вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи та з урахуванням
положень (станлартiв) бухгалтерського облiку i мае бути не мепше розмiру
[онесених витрат,

Перелiк статей каJIькуляцiТ i склад витрат, що входять до таких
калькуляцiйних статей, Заклад культури встановлю€ самостiйно та визначас |ii в
наказi про облiкову полiтику Закладу кульryри.

Розмiр плати за той чи iнший вид rшатноi послуги визнача€ться, виходячи з

ро]рах) нку виlраl. пов'язаних зijнаданням.

8. Планування та вцкористаяня доходiв вiд платних послуг

8.1. Кошти, що Еадiйшли вiд надання платних [ослуг, зараховуються на:

- спецiальнi реестрацiйнi раху}lки, призначенi для зарахування до
спецiального фонду вiдповiдних бюдrкетiв власцих надходжень бюджетних

установ, вiдкритi в органах Казначейства Закладом кульryри. який е

розпорядником коштiв мiсцевого бюдтtету та використовуIоться вiдповiдно до
бюдlкетного законодавства;

- рахунки, вiдкритi
виконання

в органах Казначейства використовуIоться для

цiлей, передбачених статутами Закладу культури.
8.2, Вiдповiдцо до ст,13 Бюдr(етного Кодексу УкраiЪи плата за паслуги

зараховуеться до власних надходжень Закладу культури. Планування витрат за

рахунок лоходiв. одер)каних вiд надання плаIних лослуl. здiйснюсться la
коя(ним
видом послуг вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, вйповiдних постацов
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни з питань складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконанЕя коurторисiв бюдrкетних установ, нормативно-
правових aKTiB з питань складання, затвердження та виконання фiнансових



ппан]'в.

8.3. Матерiальнi цiнностi Закладу культури, придбанi або cTBopeHi за
рахунок коштiв, отриманих triд платних послуц нirлежать Закладу культури направах, визначених чинним за
виконання cBoii цi,,"о i.""o*", J;;,"j,хТ;iН;"],1,#lilJ,:i"liюТься 

ним Для

9. Здiйснення облiку та контролю

_,-,-],L оrр"ruння. розподLr. контроль за викорис ганням кош гiв тавlдоораженяя доходiв, що надiйшли вiд платних послуц здiйснюютьсявiдповiдно до чинною законодавотва.

*,л,..3:1 {"o.jrop Закладу культури, що нада€ платнi послуги lоридичним таqIзичниМ особам. забезпечУс лравильнiсгь зас]ос}вання чiн. розмiрiв плати танадання послуг згiдпо iз чинним законодавством Украiни.
9,3, Звiтнiсть про надходження i використання коштiв, отриманих занадання платних послуц Закладiв культури складають та подають вйповiдно дочинного законодавства Украiни,

10. Зsвданця працiвникiв, безпосередньо пов'язаних з наданням
платних послуг

l0.1. Надавати користувачам iнформацiю про Bci види платIrих послуц якiпропонус Заклад кульryри.

_ 10.2. Здiйсвювати оформлення вiдповiдних документiв про наданi3акладом
кульryри платнi послуги.

l0.3. Вiдстежувати якiсть виконання послуг.

11. зак,Iючнi положення

11.1. Вiдповiдальними особами за органiзацiю надання платних послуL а
::j:]'__:1Чr."*HicTb розмфiв плати за послуги с директор та головнийоухгалтер JакJIаду культури.

_,__ l1_? Вiдносини не врегульованi цим Полохtенням, здiйснюютьсявlдповlдцо до положень чинного законодавства Украiни. Положення може бути
:::::::::лi9: "iHeHe 

зriдно вiдповiДно rо 
"""no,o,,unonoruu.ruu та зi змiноюколективноТ угоди,

!иректор

Ьловний б}хrалтер

Марина BIHHIKOBA

Олена ЗАйцЕВА




