
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(VІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 липня 2018 року          № 1008 

 

Про встановлення вартості надання платних 

послуг Бережанським міським музеєм книги 

 

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 Бережанського міського музею книги з 01 серпня 2018 

року вартість надання платних послуг згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік пільг на відвідування музейних експозицій у 

Бережанському міському музеї книги згідно з додатком 2. 

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М.. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради  

від 26.07.20018 року №1008 

 

Вартість надання платних послуг  

Бережанським міським музеєм книги 

 
1.Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів у 

приміщенні музею під час огляду експозицій, виставок з 

екскурсоводом: 

 - учні 1-4 класів 

 

 

45 хв. 

 

 

 20 грн. 

 4 грн. 

 - учні 5-11 класів, студенти 

 - дорослий квиток 
 5 грн. 

10грн. 

 - група більше 20 осіб - дорослі  40 грн. 

 2. Перегляд виставок та експозицій музею відвідувачами без 

екскурсійного обслуговування: 

 - діти до 4 років 

 

 

45 хв. 

 

 

безкоштовно 

 - вихованці дитячого садка та учні 1-4 класів  4 грн. 

 - учні 5-11 класів, студенти  5 грн. 

 - дорослий квиток  10 грн. 

1. Екскурсія по місту 1 год.  

- дитяча  50 грн. 

- доросла  100 грн. 

2. Формування бібліографічних списків для курсових, 

дипломних та наукових робіт 

 2 дні  20 грн. 

 

3. Отримання консультацій з питань підбору літератури 

для написання рефератів, курсових та наукових робіт 

  10 грн. 

6. Історична довідка: 

 - з довідника; 

 

1 арк. А4 

 

 10 грн. 

 -експозиція  1арк. А4  20 грн. 

7. Фотозйомка з мобільного телефону та фотоапаратом 

під час проведення екскурсії: 

 

 

 

 

- 1 експонат  10 грн. 

- експозиція  10 грн. 

8. Відеозйомка   20 грн. 

9. Фото- відеозйомка окремих експонатів, експозицій, 

окремих сторінок документів з музейного фонду (за 

заявками юридичних чи фізичних осіб) 

 30 грн. 



31 Виготовлення ксерокопій брошур, журналів, книг  1 арк. А4  1 грн. 

11.Роздрукування інформації на принтері 1 арк. А4  1 грн. 

12.Користування бібліотечними та фондовими матеріалами 

протягом робочого дня 

 

 

 

5 грн. 

13. Копіювання фото, документів: 

- Кін. ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст. 

(не було видані) 

(було видані) 

 

 

 

 

 

 

50 грн. 

25 грн. 

 

- 30 рр. ХХ ст. – 50 рр. ХХ ст. 

(не було видані) 

(було видані) 

  

30 грн. 

15 грн. 

- 50 рр. ХХ ст. – 90 рр. ХХ ст. 

(не було видані) 

(було видані) 

 15 грн. 

5 грн. 

 

14. Краєзнавча година (на замовлення)  30 грн. 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 



 

Додаток 2 

до рішення сесії міської ради  

від 26.07.20018 року №1008 

 

Перелік пільг на відвідування музейних експозицій  

у Бережанському міському музеї книги 

1. Пільги на відвідування музейних експозиції, керуючись нормами статті 8 

Закону України “Про культуру”, наказом Міністерства культури України 

№ 43 від 30.01.2013 р. “Про реалізацію права соціально незахищених 

верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які 

належать до сфери управління Міністерства культури України на 

пільгових умовах”:  

1.1. “День відкритих дверей” (день безкоштовного відвідання музейних 

експозицій): 

- 18 травня – Міжнародний день музеїв (для всіх відвідувачів); 

- 1 червня – Міжнародний день захисту дітей (для дітей шкільного 

віку); 

- 24 червня – День створення музею книги; 

- 24 серпня – День незалежності, День міста; 

- 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку (для 

пенсіонерів). 

1.2. Право безкоштовного відвідування експозицій Бережанського 

міського музею книги наступним категоріям громадян: 

- дітям до 6 років, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям, які потребують особливих умов виховання, дітям 

з багатодітних родин, дітям-інвалідам; 

- вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 

навчально-реабілітаційних центрів, будинків-інтернатів, підопічним 

територіальних центрів соціального обслуговування; 

- учасникам бойових дій, та особам, які до них прирівнюються; 

- учасникам АТО; 

- переселенців із зони АТО; 

- військовослужбовцям строкової служби Збройних сил України та 

Військово-морського флоту України, Національної гвардії України, 

Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної 

служби транспорту України; 

- учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 

- співробітникам музеїв та заповідників; 

- членам Національної спілки краєзнавців України, Національної 

спілки майстрів народного мистецтва; 

- героям України;  

- незаконно репресованим і реабілітованим громадянам; 



- членам міжнародних організацій ІСОМ (Міжнародна Рада музеїв), 

ICOMOS (Міжнародна рада зі збереження пам’яток та визначних 

місць). 

1.3. Право пільгового відвідування експозицій музею — 50% від вартості 

послуги наступним категоріям громадян: 

- непрацюючим пенсіонерам за віком; 

- інвалідам І-ІІ групи (крім робочої). 

1.4. Правом на отримання пільг користуються особи за пред’явленням 

документа, що засвідчує належність до вказаної категорії громадян 

або відповідно до листів-клопотань. 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 



Звіт про результати відстеження результативності проекту регуляторного 

акта – проекту рішення сесії  Бережанської міської ради 

 

«Про встановлення вартості надання платних послуг  

Бережанським міським музеєм книги» 

 

Вид регуляторного акту: рішення сесії Бережанської міської ради 

 

Назва регуляторного акту: «Про встановлення вартості надання платних 

послуг Бережанським міським музеєм книги» 

 

Дата прийняття: проект рішення. 

 

Номер: проект рішення. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

Цілі прийняття: отримання додаткових джерел фінансування для покращення 

статутної діяльності Бережанського міського музею книги; впорядкування 

переліку та вартості платних послуг, що надаються у Бережанському міському 

музеї книги; спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення 

матеріально-технічної бази та інші видатки у Бережанському міському музеї 

книги.  

 

Строк виконання заходів з відстеження: до 23 липня 2018 р. 

 

Тип відстеження: базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: аналіз інформації відділу 

культури, туризму та релігій Бережанської міської ради. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,  

способи одержання даних: на час проведення даного відстеження значення  

показників результативності відсутні. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності: 

1.Обсяг коштів, які надійдуть на рахунок Бережанського міського музею книги 

за надані платні послуги. 

2.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

3.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким надано платні 

послуги. 

4.Кількість скарг на дії посадових осіб. 


