
 
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 

_____________2019 року  м. Шепетівка№  

 

Про  затвердження  Положення 

та встановлення тарифів 

 на надання платних послуг 

Шепетівськими 

міськими бібліотеками 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року № 1271 „Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та 

мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності ”, та керуючись 

статтею 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити   Положення  про надання платних послуг Шепетівськими  

міськими бібліотеками( додаток № 1). 

2. Встановити  з  01.03.2019 р. тарифи на надання платних послуг Шепетівськими 

міськими  бібліотеками ( додаток № 2). 

 

3. Рішення виконкомів № 76 від 23.04.2015 р. «Про встановлення тарифів на 

надання платних послуг міською бібліотекою № 1»,  № 111 від 21.05.2015 р. 

«Про встановлення тарифів на надання платних послуг міською бібліотекою № 

2»,  № 112  від 21.05.2015 року „ Про встановлення тарифів  на надання 

платних послуг міською дитячою бібліотекою» ” вважати такими,  що втратили  

чинність. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Н. Стасюк та  начальника відділу культури  С. Джус. 

 

 

 

 Міський  голова                      М. Полодюк 

 

 



 
Додаток № 2 
 до рішення виконкому 

                                                                                                                              міської ради 
                                                                                                      №      від 

 

 

                    Перелік 

                              платних послуг та їх тарифи по Шепетівських міських бібліотеках 

           (згідно калькуляції) 

 

1.  Ксерокопія на листах формату А – 4: -  одностороння – 1,00 грн.; 

                     - двостороння  – 2,00 грн.; 

 

1. Надання послуг з користування персональними комп’ютерами:  

 

-  роздрукування інформації:-  в чорномукольорі – 1,00 грн.; 

-  в кольорі – 2,00 грн.; 

-  витяг інформації з мережі «Інтернет»  та запис на електронні носії – 

   5,00 грн.; 

-  сканування 1 сторінки формату А4 ( без редагування) -4,00 грн.; 

- сканування 1 сторінки формату А 4 (з редагуванням) – 8,00 грн. 

 

2. Формування бібліографічної довідки з використанням Інтернету – 7,50 грн. 

 

 4.  Послуги під час презентацій  фірм, організацій, установ – 60,00 грн. за годину. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                            В. Рачук 

 

Спеціаліст 1 категорії  відділу культури                                                             С. Рижак 

 

 

 

 

 

 



Додаток №  1 

до рішення виконкому міської ради 

№____від _______2019 р. 

 

 

Положеннянанаданняплатних послуг  

Шепетівськими міськими бібліотеками 

 

І.Загальні положення 

1.1 Відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" 

від 27 січня 1995 року та Постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі 

власності " від 12 грудня 2011 року № 1271, бібліотека надає платні послуги. 

1.2 Платнібібліотечніпослугивведені з метою 

удосконаленнябібліотечногообслуговуваннякористувачів. 

1.3 Для виконанняплатнихпослугбібліотекавикористовуєсвоїфонди та 

наявнутехніку. 

1.4 Всіплатніпослугинадаютьсяпрацівникамибібліотеки за 

рахунокраціональноговикористанняробочого часу і науковоїорганізаціїпраці. 

1.5 До платнихпослугбібліотеки належать: 
 Ксерокопіювання на листах формату А-4: одностороннє,двостороннє 

 Друкінформації моно-, -поліхромний 

 Витягінформації з мережі «Інтеренет» та запис на електронні 

носії 

 Сканування: 
- без редагування (1 аркуш А-4) 
- сканування з редагуванням (1 аркуш А-4) 

 Формуваннябібліографічноїдовідки з використанняммережі «Інтернет» 

 Послугипід час презентаціїфірм, організацій, установ 

1.6 Працівники, відповідальні за платніпослуги у відділахбібліотеки, 

ведуть в касовійкнизіоблікнаданихпослуг на суму, внесенукористувачем. 

1.7 Працівникибібліотекинадаютькористувачамконсультаціїщодо порядку 

наданняплатнихпослуг. 

1.8 Бібліотекаповиннаматизатверджені в установленому порядку: 

 положення про наданняплатнихпослуг; 

 порядок наданняплатнихпослуг 

 перелікплатнихпослуг та тарифи нанадання платних послуг 

користувачамбібліотеки. 

 

 



2. Основнізавдання: 

2.1 Поліпшенняякості та оперативностіобслуговуваннякористувачів 

за рахунокнаданнядодатковихпослуг. 

2.2 Забезпечення та зберіганняцінноїчастинифондівбібліотеки. 

2.3 Поліпшенняматеріальноїбазибібліотеки. 

3. Організаціяроботи 

3.1 Використання «Положення» і «Порядку наданняплатнихпослуг» 

передбачає: 

- встановленняпереліку тавартостіплатнихпослуг, порядку наданняїх 

у бібліотеці; 

- регламентаціювзаємовідносинміжкористувачами, замовниками та 

працівникамибібліотеки; 

- призначеннявідповідальнихпрацівниківбібліотек та їхвідділів за 

наданняплатнихпослуг; 

- забезпечення систематичного й чіткогооблікувсієїроботи з 

наданняплатнихпослуг та контролю за якістювиконання, а також станом 

обліково- звітноїдокументації. 

4. Права і обов'язки 

Бібліотекамає право: 

4.1 Вноситипропозиціїщодовикористаннякоштів, 

одержанихвіднаданняплатнихпослуг. 

4.2 Визначитиможливість і доцільністьвиконанняпослуги. 

4.3 Рекламуватиплатніпослуги, вноситипропозиції про 

розширенняабоприпиненнянаданняплатнихпослугчиокремихїхвидів. 

4.4 Вноситисвоїпропозиціїщодозміницін на платніпослуги. 

Бібліотеказобов'язана:  

4.5 Чіткодотримуватисьвиконання «Положення» та «Порядку 

наданняплатнихпослуг». 

4.6 Забезпечуватиякісне та оперативнеобслуговуваннячитачів. 

4.7 Вести роботу з удосконалення та 

вивченнядоцільностінаданняплатнихпослуг. 

5. Керівництвороботою з наданняплатнихпослуг 

5.1 Робота щодоорганізації та 

наданняплатнихпослугочолюєтьсязавідуючоюбібліотеки. 

5.2 Користувачівносять плату за комплекс послуг. 

5.4. Бібліотекавидаєкористувачевірозрахунковуквитанцію за 

внесенікошти. 

5.5 Кошти, отриманівіднаданняплатнихпослуг, 

здаютьсявбухгалтеріювідділу культури у встановленому порядку. 

Порядок визначеннявартостіплатнихпослуг. 



6.1 Розмір оплати за той чиінший вид послугивизначається: 

 

«Розрахункомвитрат, пов'язаних з 

наданнямплатнихпослугвідвідувачамШепетівськихміськихбібліотекна 

2019 рік» 

 
 

До складу витрат належать: 

• витрати на оплату праці; 

• матеріальнівитрати (придбанняосновнихзасобів, матеріалів для 

проведення поточного ремонту, господарські та 

канцелярськівитратитощо); 

• амортизаціяосновнихфондів, щовикористовуються для наданняпослуг; 

6.2 Вартістьпослугзатверджуєтьсявиконавчимкомітетом Шепетівської 

міськоїради. 

 

7. Облік та використаннядоходіввідплатнихпослуг. 

7.1 Доходи отриманівіднаданняпослугфіксують у 

спеціальномуобліковомужурналі та використовуютьсязгідноПоложення. 

7.2 Бібліотеканадаєбезкоштовніпослугизгідно з 

чиннимзаконодавствомокремимпільговимкатегоріям (користувачам з 

багатодітнихсімей, чорнобильцям, інвалідам І-ІІ групи, учасникамвійни). 

7.3 Кошти, одержанівіднаданняплатнихпослуг, зараховуються на 

поточнийрахунокбібліотеки. 

• 30% вказанихкоштівспрямовуються на створення умов для 

діяльностібібліотеки і наданнявідповіднихпослуг. 

• 70% вказанихкоштівспрямовуються на придбаннялітератури, 

періодичнихвидань, паперу, витратнихматеріалів, канцтоварів, ремонту 

ксероксу, придбаннямеблів, комп'ютерноїтехніки та ін. 

8. Завданняпрацівників, безпосередньопов'язаних з 

наданнямплатнихпослуг. 

8.1 Надаютьчитачевіінформацію про всівидиплатнихпослуг, 

якіпропонуєбібліотека. 

8.2 Здійснюютьоформленнявідповіднихдокументів про 

наданібібліотекоюплатніпослуги. 

8.3 Якісно та оперативно виконуютьзамовленнякористувачів. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Рачук В.І 

 

 

Спеціаліст 1 категорії  відділу культури                                         Рижак С.М. 



ДОДАТОК 

до «Положеннянанаданняплатнихпослуг 

Шепетівськими міськими бібліотеками» 

 

Порядок наданняплатнихпослуг 

 

 При впровадженні в роботу платних послуг підрозділи бібліотеки 

керуються:  „Положенням про платні послуги у  міських бібліотеках" 

„Порядком надання платних послуг у  міських бібліотеках",„Переліком 

надання платних послуг та їх тарифи  у  міських бібліотеках". 

Платніпослугинадаються у слідуючихпідрозділахбібліотеки: 

 
1. Читальномузалі. 

 

Перелікплатнихпослуг, щонадаються у підрозділахбібліотеки 

 

Впідрозділібібліотекипризначаєтьсявідповідальний за організацію і 

веденняплатнихпослуг. 

 

1. Читальна зала: 

- ксерокопіювання; 

- формування бібліографічної довідки з використанням Інтернет-  

послуги під час презентації фірм, організацій, установ; 

- друк інформації; 

- витягінформації з мережі «Інтернет» та запис на електронніносії; 

- сканування та редагування. 

Веденняобліковихдокументів та порядок звітності 

 

Відповідальні за наданняплатнихпослугведутьоблік в 

обліковомужурналі у порядку, передбаченому „Положенням про 

платніпослугиШепетівським міським бібліотекам». 

Відповідальні за веденняобліковоїдокументації з наданняплатнихпослуг у 

міських бібліотеках- працівникивідділів,призначенікерівником установи. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Рачук В.І. 
 

 

Спеціаліст 1 категорії  відділу культури                                         Рижак С.М. 
 

 



ПЕРЕЛІК ТА ТАРИФИ 

на надання платних послуг Шепетівськими міськими  бібліотеками 

 (введені в дію з 01.03.2019 року рішеннямвиконкомувід №______ ) 

 

 

Спеціаліст 1 категорії відділу культури                                          Рижак С.М. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Рачук В.І. 
 

 

 

 

Назвапослуг Одиницявимірювання Тариф  

Ксерокопія на листах формату А-4 одна 

сторінкадвісторін

ки 

1,00 грн.  

2,00 грн. 

 

 

Роздрукуванняінформації: 
   

• в чорномукольорі 

• в кольорі 

одна сторінка 

одна сторінка 

1,00 грн.  

2,00 грн. 

 

 

Витягінформації з мережі «Інтернет» та 

запис на електронніносії 

одноразово 5,00 грн.  

Сканування формату А-4: 
   

• без редагування 

• з редагуванням 

одна сторінка 

одна сторінка 

4,00 грн.  

8,00 грн. 

 

Формуваннябібліографічноїдовідки з 

використаннямІнтернету 

одноразово 7,50 грн. 
 

Послугипід час презентаціїфірм, 

організацій, установ 

одна година 60,00 грн.  


