
 

Україна  

Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення  

 
від          р.                                                                     №   

 

м. Знам’янка 

 

Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються 

бібліотеками Знам’янської міської централізованої 

бібліотечної системи 

 

         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.Встановити тарифи на платні послуги, які надаються користувачам бібліотек - фізичним 

особам бібліотеками Знам’янської міської централізованої бібліотечної системи (додаток №1). 

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 2016 року. 

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

туризму Бабаєву С.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 С.Філіпенко 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення виконкому 

 

від _________ 2016р. №____                                         

 

 

 

ТАРИФИ  НА НАДАННЯ 
ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У МІСЬКІЙ  ЦБС , 

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМ  

БІБЛІОТЕК - ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

 

 

 

з ___ _________ 2016 року 

 

 

 

Найменування послуги Тарифи 

Користування міжбібліотечним абонементом 

(пересилання  документів) 
30,00 грн. 

Видача літератури з «Фонду книг підвищеного 

попиту» безкоштовно на 5 днів, за порушення 

терміну користування документами 

1 грн. (за кожен день) 

Надання послуг  з користування персональним 

комп’ютером 
5 грн. за годину 

Підготовка фактографічних, аналітичних, 

бібліографічних та інших довідок для фізичних 

осіб  

3 грн. (одна довідка) 

Роздрукування довідок 2 грн. (1 сторінка) 

Друк ілюстрацій 

кольорова – 8 грн. 

 (1 ілюстрація) 

чорно-біла – 4 грн.  

(1 ілюстрація) 

Виготовлення сценарію на замовлення 15 грн. 

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

Сканування документу 2 грн. (одна сторінка) 

Підпис титульної сторінки 
кольорової : 3 грн.  

чорно-білої  2 грн. 

Сканування, копіювання інформації на флеш-

накопичувач 
5 грн. 

 



Додаток №2 

до рішення виконкому 

 

від _________ 2016р. №____                                         

 

 

 

Перелік пільгових категорій читачів  

на право безкоштовного користування  

платними послугами міських бібліотек 

 

 

 учасники Другої світової війни; 

 учасники антитерористичної операції (АТО) та їх діти; 

 учасники бойових дій на території інших держав; 

 учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 

 інваліди І-ІІ груп; 

 діти-інваліди, діти-сироти, діти які позбавлені батьківського піклування, члени 

багатодітних сімей; 

 діти дошкільного віку. 

 


