
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
      ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 
 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 
Руськополянської сільської ради» Черненко О. В. 

 
          
             Сільський голова                           О. Г. Гриценко 


	ПРОЕКТ РІШЕННЯ

