
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24.01.2020 №8
с. Руська Поляна

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради 
№ 108 від 22.07.2019 р.

Керуючись ст.ст. 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 
власності», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
01.12.2015р. №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення 
вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на 
державній та комунальній формі власності», розглянувши лист КЗ «Центр 
культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» від 15.10.2019 
№ 55, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
1. Пункт 1.6 Положення про надання платних послуг КЗ «Центр культури 

та дозвілля Руськополянської сільської ради» (додаток 1 до рішення 
виконкому № 108 від 22.07.2019 р.) викласти в новій редакції:
«1.6. До платних послуг Комунального закладу «Центр культури та дозвілля 
Руськополянської сільської ради» належать:

- озвучення, музичне супроводження та художнє освітлення сцени (1 год);

- проведення вистав, театральних, музичних, хореографічних постановок, 
циркових вистав; концертів, фестивалів, конкурсів, бенефісів, естрадних шоу, 
виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проектів), 
демонстрація відео- і кінофільмів; інформаційно-масових, розважальних та 



інших заходів; виступів професійних мистецьких колективів, артистичних 
груп та окремих артистів (виконавців);

- надання послуг з організації та/або проведення спектаклів, концертів 
колективів аматорської творчості;

- проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно- 
розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів 
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- показ слайд-фільмів, кінопрограм, лазерних шоу;

- прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного 
інвентарю, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту;

- надання послуг ресторанного господарства з метою організації відпочинку і 
дозвілля громадян за умови наявності необхідних виробничих потужностей 
та спеціально призначених і обладнаних приміщень;

- надання в оренду приміщення для проведення концертів, шоу- програм 
стороннім організаціям;

- плата за організацію та проведення індивідуальних обрядів (реєстрація 
шлюбу, обрядів ювілеїв, весілля, заручин та ін.)».

2. Додаток 2 до рішення виконкому №108 від 22.07.2019 р. викласти в новій 
редакції (додається).

3. Інші пункти рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської 
ради № 108 від 22.07.2019 р. залишити без змін.

4. Секретарю сільської ради Шпак Н.А. забезпечити оприлюднення даного 
рішення на офіційному веб-сайті Руськополянської сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 
голови Пашкевич Ю. А. та директора КЗ «Центр культури та дозвілля



Додаток 2 
до рішення виконкому 
сільської ради 
від 24.01.2020 №8

ТАРИФИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, 
що надаються Комунальним закладом

«Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради»

№п/п Найменування послуги Одиниця 
виміру

Тариф за
одиницю 
виміру

1. Вхідна плата за перегляд вистав,театральних та 
музичних
постановок,концертів,спектаклів,театралізованих 
свят, фестивалів, конкурсів спортивно-
розважальних, оздоровчих, обрядових
заходів,концертів колективів аматорської
творчості, інших постанов.

За 1 людину 30-50грн.

2. Вхідна плата:
-на вечори відпочинку
-на дискотеки

За 1 людину
ЗО грн.
20 грн.

3. Надання в оренду приміщення для проведення 
концертів, шоу-програм стороннім організаціям.

За 1 годину 300 грн.

4. Плата за організацію та проведення 
індивідуальних обрядів (реєстрація шлюбу, 
обрядів ювілеїв, обрядів заручин)

Один обряд 250 грн.

5. Прокат сценічних костюмів, взуття. Заі одиницю 50-200грн.
6. Послуга ресторанного господарства(чай, кава) Заі одиницю 10-20грн.
7. Послуга за озвучення, музичне супроводження 

та освітлення сцени.
За 1послугу 1500-3000,00

Секретар сільської ради Т Н. А. Шпак



Аналіз регуляторного впливу

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі-Аналіз) розроблений на 
виконання та з дотриманням вимог Закону Укр'аїни “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики 
проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 
державного регулювання на виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, 
які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та 
комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, 
Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 01.12.2015 року № 1004/1113/1556 «Про затвердження 
Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 
заснованими на державній та комунальній формі власності» підготовлено 
проект регуляторного акта - рішення «Про внесення змін в рішення 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради № 108 від 
22.07.2019 р. «Про затвердження Положення про надання платних послуг КЗ 
«Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» та їх 
перелік,тарифи». Проблема, яку передбачається вирішити шляхом правового 
регулювання, полягає у відсутності єдиного встановленого розміру вартості 
послуг, що можуть надаватися КЗ «Центр культури та дозвілля 
Руськополянської сільської ради на платній основі.

2. Визначення цілей регулювання Метою здійснення регулювання 
відносин у сфері затвердження вартості платних послуг, які можуть 
надаватися КЗ «Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» 
та їх перелік, тарифи є упорядкування правових відносин суб’єктів 
господарювання та населення щодо отримання доступних ПОСЛуГ ВІД 
комунального закладу, встановлення порядку співпраці юридичних осіб з 
населенням, сприяння поповненню власних обігових коштів комунального 
закладу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 
зазначених цілей. Регуляторний акт підготовлено з метою реалізації 
повноважень Руськополянської сільської ради як представника власника 
майна щодо управління таким майном у сфері надання платних послуг у 
сфері культурно-масової роботи комунальним закладом. Альтернативних 
способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми 
Механізм, закладений в основу регуляторного акта , передбачає встановлення 



часткової компенсації витрат із сільського бюджету на утримання 
комунального закладу за рахунок надання платних послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта. У разі прийняття регуляторного акта 
комунальним закладом будуть реалізовані повноваження, надані: Законом 
України «Про культуру», Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній 
формі власності”; наказом Міністерства культури України, Міністерства 
фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 01.12.2015 року № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку 
визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 
заснованими на державній та комунальній формі власності». Негативного 
впливу від прийняття цього регуляторного акта не передбачається. Для 
впровадження вимог регуляторного акта не потрібно додаткових витрат із 
бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього 
регуляторного акта - незначне збільшення витрат щодо оплати платних 
послуг.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Визначення 
очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає 
наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на 
яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт 
певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. А саме: 
збільшення власних надходжень комунального закладу, розширення та 
покращення видів послуг у комунальному закладі, надання можливості 
користувачам отримувати послуги без значних фінансових витрат і в 
короткий термін, покращення функціонування комунального закладу: 
Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта 
не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта 
негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення, 
зменшення фінансових ресурсів і, як наслідок, відмова від платних послуг, 
які надаються комунальним закладом. Кількість наданих послуг визначити 
заздалегідь (навіть приблизно) неможливо.

7. Строк дії регуляторного акта Термін дії запропонованого 
регуляторного акта не обмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього 
змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших 
необхідних випадках.



8. Показники ефективності регуляторного акта. Відстеження 
результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за 
такими критеріями:
- обсяг коштів, які надійдуть на рахунок наданих платних послуг;
- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта;
- тривалість надання послуг.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись 
відстеження результативності регуляторного акта. Під час прийняття 
регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки на 
врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове 
відстеження результативності дії акта. Не пізніше двох років після набрання 
чинності регуляторним актом з метою оцінки ступеня досягнення цим актом 
визначених цілей буде здійснене повторне відстеження результативності дії 
акта. Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення 
повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, 
проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

Секретар виконавчого комітету Н. А. Шпак


