
 

Україна  

Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення  

 
від          р.                                                                     №   

 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження тарифів та Положення 

про надання платних послуг  Знам’янській централізованій 

бібліотечній системі. 

 

         Відповідно до ст.20, 22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону 

України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», 

керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити тарифи та Положення про надання платних послуг у Знам’янській централізованій 

бібліотечній системі. 

2.Рішення виконавчого комітету від 21.06.2012 №311 «Про затвердження тарифів та Положення 

про надання платних послуг Знам’янській централізованій бібліотечній системі у новій 

редакції» вважати таким, що втратило чинність. 

3.Директору міської централізованої бібліотечної системи Колісніченко М.В. забезпечити 

надання платних послуг у Знам’янській міській централізованій бібліотечній системі з ___ 

квітня  2016 року згідно даного Положення. 

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

туризму Бабаєву С.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 С.Філіпенко 

 

                                 

     

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням виконавчого комітету 

від  _________ 2016 року № ____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про надання платних послуг у Знам’янській міській ЦБС   

з ___ квітня 2016 року 
 

І. Загальні положення 

1. Платні послуги у бібліотеках здійснюються у відповідності до Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» (ст. 20, 22), Закону України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» та Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності». 

2. Платні послуги запроваджуються з метою отримання додаткових джерел фінансування та 

більш повного  задоволення  потреб населення в інформації. 

3. Кошти від отримання платних послуг спрямовуються на створення умов для діяльності 

бібліотек: передплати періодичних видань придбання літератури, паперу, витратних 

матеріалів, канцтоварів, ремонту комп’ютерної техніки та ін. 

4. Для виконання платних послуг бібліотеки використовують свою матеріально-технічну базу 

та бібліотечні фонди. 

5. Розмір оплати за той чи інший вид послуги визначається згідно «Порядку визначення 

вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності», затвердженому Наказом Міністерства культури від 

01.12.2015 №1004. 

6. Тарифи на надання платних послуг затверджуються виконавчим комітетом Знам’янської 

міської ради.  

7. Право на повне безкоштовне обслуговування мають:  

 учасники Другої світової війни; 

 учасники бойових дій на території інших держав; 

 учасники антитерористичної операції (АТО) та їх діти; 

 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС; 

 інваліди І-ІІІ груп; 

 діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 

 діти дошкільного віку; 

ІІ. Основні завдання 

1. Удосконалення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання 

платних послуг. 

2. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек. 

 

ІІІ. Організація роботи 

1. Платні послуги надаються читачам через читальний зал та абонемент бібліотеки. 

2. Платні послуги обліковуються в книзі обліку розрахункових операцій. 

3. Бухгалтерія міської ЦБС контролює фінансово-звітну документацію по платежах. 

4. Кошти від отримання платних послуг зараховуються на розрахунковий рахунок міської 

ЦБС через банківські установи. 

5. Обов’язкове ознайомлення читачів з «Положенням про надання платних послуг у 

Знам’янській міський ЦБС з ____ березня 2016 року». 

6. Видача літератури проводиться на основі документа, який посвідчує особу читача. 



7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також 

одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з 

бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, 

визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. 

Розмір відшкодування визначається бібліотекою (згідно Типових правил користування 

бібліотеками). 

8. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором ЦБС. 

9. Відповідальність за надання платних послуг населенню в бібліотеках Знам’янської 

міської ЦБС покладається на завідуючих бібліотеками. 

 

ІV. Права і обов’язки 

Бібліотека має право: 

1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг. 

2. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення 

надання платних послуг чи окремих їх видів. 

3. Вносити свої пропозиції щодо зміни тарифів на платні послуги. 

Бібліотека зобов’язана: 

1. Чітко дотримуватись виконання Положення «Про надання платних послуг у 

Знам’янській міській ЦБС». 

2. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування читачів. 

3. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення 

доцільності надання платних послуг. 

4. Надавати читачам інформацію про всі види платних послуг, які пропонують бібліотеки, 

здійснювати оформлення відповідних документів про надані бібліотеками платні 

послуги якісно та оперативно. 



Затверджено  

рішенням виконавчого комітету 

                                                                                    

від  _____________ 2016 р. №____ 

 

 

ТАРИФИ 

 НА НАДАННЯ 
ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У МІСЬКІЙ  ЦБС   

з ___ квітня 2016 року 

 

Найменування послуги 

Згідно рішення 

виконавчого комітету від 

21.06.2012 №311 

Пропонується у новій 

редакції 

Користування міжбібліотечним 

абонементом (пересилання  документів) 
2,00 грн. 3,00 грн. 

Видача літератури з «Фонду книг 

підвищеного попиту» безкоштовно на    5   

днів, за порушення терміну користування 

документами 

1 грн. (за кожен день) 1 грн. (за кожен день) 

Продаж організаціям і громадянам 

невикористаної літератури 

продаж списаної 

літератури (згідно 

інструкції про списану 

літературу) 

продаж списаної 

літератури (згідно 

інструкції про списану 

літературу) 

Формування бібліографічних списків для 

курсових, дипломних та наукових робіт, 

каталогів для особистих бібліотек і 

бібліотек підприємств, установ та 

організацій 

3,00 грн. 5,00 грн. 

Надання послуг  з користування 

персональним комп’ютером 
3 грн. за годину 5 грн. за годину 

Підготовка фактографічних, 

аналітичних, бібліографічних та інших 

довідок для фізичних та юридичних осіб  

1 грн. (одна довідка). 3 грн. (одна довідка) 

Роздрукування довідок 1,50 грн. (1 сторінка) 2 грн. (1 сторінка) 

Друк ілюстрацій 

кольорова – 4 грн.  

(1 ілюстрація) 

чорно-біла – 2 грн.  

(1 ілюстрація) 

кольорова – 8 грн. 

 (1 ілюстрація) 

чорно-біла – 4 грн.  

(1 ілюстрація) 

Виготовлення сценарію на замовлення 10 грн. 15 грн. 

Копіювання документу на ксероксі 0,30 грн.  за 1 сторінку 1,00 грн.  за 1 сторінку 

Сканування документу 2 грн. (одна сторінка) 2 грн. (одна сторінка) 

Підпис титульної сторінки 
кольорової : 2 грн. 

чорно-білої  1,50 грн. 

кольорової : 3 грн.  

чорно-білої  2 грн. 

Сканування, копіювання інформації на 

флеш-накопичувач 
 5 грн. 

 


