проект

УКРАЇНА
ТИВРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
______ 2017 року

15 сесія 7 скликання

Про затвердження тарифів на платні послуги в
Тиврівському районному краєзнавчому музеї.
Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про музеї та музейну справу»,
Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на
державній та комунальній формі власності, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271, розглянувши лист сектору культури і
туризму Тиврівської районної державної адміністрації від 14 березня 2017 року № 92/011/22, рішення 14 сесії районної ради 7 скликання «Про затвердження Плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів районної ради на 2017 рік» від 23 березня 2017
року №282 та враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
економічного розвитку району та управління майном, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на платні послуги в Тиврівському районному краєзнавчому
музеї:
№
Вид послуги
п/п
1 Огляд експозицій та виставок музею
відвідувачами без екскурсійного
обслуговування

2

Обслуговування екскурсійних груп
під час огляду експозицій та
виставки

Одиниця виміру

Ціна, грн.

Вхідний квиток:
- для дитини шкільного віку

3 грн.

- для дорослого

5 грн.

Вхідний квиток:
- для дитини шкільного віку

30 грн.

- для дорослого

40 грн.

3.

Видавнича робота на краєзнавчу
тематику

1 аркуш

1 грн.

4.

Фотозйомка експозицій музею

1 експозиція

10 грн.

5.

Виготовлення копій (фото-, кіно-,
ксерокс-) з фондів музею

1 чорно-білий аркуш

2 грн.

1 кольоровий аркуш

4 грн.

6.

Здійснення комп’ютерного набору та
верстатки краєзнавчих видань

1 аркуш

5 грн.

7.

Розробка і виробництво сувенірів,
виробів народного декоративноприкладного мистецтва

1 виріб

15 грн.

8.

Виготовлення ксерокопій

1 чорно-білий аркуш

0,75 коп.

1 кольоровий аркуш

2 грн. 50 коп.

2. Перелік категорій відвідувачів, які мають право безкоштовного користування
послугами:
- учасники бойових дій та антитерористичної операції;
- ветерани Другої світової війни та прирівняні до них громадяни;
- діти-інваліди, діти-сироти, діти, які залишились без піклування батьків, діти
дошкільного віку;
- інвалідам 1 та 2 групи, військовослужбовцям строкової служби рядового,
сержантського (старшинського) складу армії, військово-морського флоту України,
курсантам військових учбових закладів;
- студенти факультетів музейної справи вищих навчальних закладів;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- члени Національної спілки краєзнавців України;
- працівники музею.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань економічного розвитку району та управління майном (Сілко Ж.О.).
Голова районної ради

Я.Й.Красовський

