
 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 16 грудня  2021року                                м. Шепетівка                               № 445 

  

Про затвердження вартості платних послуг, 

які надаються комплексною дитячо-

юнацькою спортивною школою відділу у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

Шепетівської міської ради 

  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. №356 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури 

та спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», керуючись статтею 32 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Встановити вартість наступних платних послуг, які надаються:  

- відвідування великої ванни басейну 1 год. – 90,00 грн.; 

- відвідування великої ванни басейну 2 год. – 135,00 грн.; 

 колективне відвідування великої ванни басейну 1 год. – 750,00 грн.; 

 колективне відвідування великої ванни басейну 2 год. – 1350,00 грн.;  

-  відвідування малої ванни басейну 1 год. – 50,00 грн.; 

- відвідування малої ванни басейну діти до 6 років у супроводі одного  дорослого1 

год. – 60,00 грн.; 

- відвідування великої ванни басейну діти від 6 до 9 років у супроводі одного 

дорослого1 год. – 90,00 грн.; 

- абонемент велика ванна басейну 4 відвідування – 324,00 грн.; 

- абонемент велика ванна басейну 8 відвідування –576,00 грн.; 

- абонемент велика ванна басейну 12 відвідування – 756,00 грн.; 

- пільгова категорія (учасники АТО, ООС) відвідування великої ванни  басейну   

1 год – 50% вартості відвідування; 

- особам з інвалідністю відвідування малої та великої ванни басейну у супроводі 

одного дорослого 1 год.  на тиждень безкоштовно, далі – 50% вартості відвідування;  

- сауна 1 год. – 250,00 грн. (максимальна кількість 6 осіб). 

2. Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 15.04.2021р. № 121 

вважати такими, що втратило чинність. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Г.Безкоровайну, начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Н.Стасюк. 

 

 

Міський голова                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 


