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Про затвердження тарифів по наданню  

платних послуг населенню міським  

краєзнавчим музеєм 

 

Керуючись Постановою КМУ № 2171 від 12.12.2011р. «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності», Закону України «Про музеї та музейну справу», Статуту 

міського краєзнавчого музею м.Знам’янка,  та з метою покращення роботи по залученню 

позабюджетних коштів, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

 В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити тарифи по наданню платних послуг населенню міським краєзнавчим 

музеєм, згідно додатку (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету від 04.09.2008 р. № 293  «Про затвердження тарифів 

по наданню платних послуг населенню міським краєзнавчим музеєм» вважати 

таким, що втратило чинність. 

3. Директору міського краєзнавчого музею Т.Кулик забезпечити: 

 надання платних послуг населенню у краєзнавчому музеї з 01травня 2014 

року, згідно з даним рішенням; 

 безкоштовне обслуговування пільгової категорії населення: дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених 

сімей та багатодітних, дітей-інвалідів, учасників і інвалідів ВВв, 

учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЄС; 

 організацію роботи по наданню платних послуг населенню здійснювати 

відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу культури і 

туризму Бабаєву С.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                     І.Крижановський 

 

 

 



 

                 Затверджено: 

рішенням виконавчого комітету 

від  11 квітня 2014 р. № 146 

 

 

 

 

Тарифи  

по наданню платних послуг населенню  

міським краєзнавчим музеєм м.Знам’янка 
 

 

Найменування послуги  Згідно рішення виконкому 

від 04.09.2008 р. № 293 

Пропонується у новій 

редакції 

Відвідування музею та 

виставок 

Дітям – 1,00 грн. 

Дорослим – 2,00 грн. 

Дітям – 2,00 грн.  

Дорослим – 3,00 грн. 

на час тривалості проведення 

однієї екскурсії 

Обслуговування 

екскурсійних груп і 

окремих відвідувачів 

Дітям – 10,00 грн. 

Дорослим – 20,00 грн. 

Дітям – 20,00 грн. 

Дорослим – 30,00 грн. 

на час тривалості проведення 

однієї екскурсії 

Проведення фото-відео 

зйомок окремих 

експонатів, експозицій 

4,00 грн. 5,00 грн. на час проведення 

екскурсії  

Фотокопіювання, 

ксерокопіювання 

музейних експонатів, 

документів з фондів 

музею 

1-4 грн. за одиницю або 

сторінку 

 (від категорії матеріалу) 

2,00 грн. за сторінку 

друкованого матеріалу 

 

 

 

 

 

 


