
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(VІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 липня 2018 року          № 1007 

 

Про встановлення вартості надання платних послуг 

Комунальним закладом «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року 

№ 1271 «Про перелік платних послуг, що можуть надаватися державними і 

комунальними закладами культури» (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2017 року № 493 ), наказу Міністерства фінансів України, 

Міністерства культури України та Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 01.12.15 р. № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку 

визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності» та керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити для Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека 

імені Богдана Лепкого» з 01 серпня 2018 року вартість надання платних 

послуг згідно з додатком. 

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток 

до рішення сесії міської ради  

від 26.07.20018 року №1007 

 

Вартість надання платних послуг  

Комунальним закладом «Бережанська міська бібліотека 

 імені Богдана Лепкого» 

1. Ксерокопіювання  

1 аркуш – розмір А4 (одна сторінка)  0.75 грн. 

1 аркуш – розмір А4 (двосторонній друк)  1.50 грн. 

2. Ксерокопіювання з малюнком  

1 аркуш – розмір А4 (одна сторінка)  1.00 грн. 

3. Виконання довідки  Від 1.00 грн. 

4.Роздрук документів  

Роздрукувати текст на принтері (одна сторінка)  0.75 грн. 

Роздрукувати текст на принтері (1 арк., двосторонній друк)  1.50 грн. 

Роздрукувати малюнок (одна сторінка)  2.00 грн. 

Кольоровий друк тексту (одна сторінка) 2.00 грн. 

Кольоровий друк малюнка (одна сторінка) 3.00 грн. 

Кольоровий друк (фотопапір), (одна сторінка)  16.00 грн. 

5.Сканування малюнка, графічних зображень 

(одна сторінка) 

 Від 1.00 грн. 

 до 5.00 грн. 

6.Сканування тексту (розпізнавання), (одна 

сторінка) 

 Від 1.00 грн. 

 до 5.00 грн. 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 


