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Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІI скликання
ХІІІ сесія
РІШЕННЯ
від __ ______ 2018 року

№

Про початок процедури розгляду та
прийняття рішення сесії міської ради, як
проекту
регуляторного
акту
«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», Бережанська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення сесії Бережанської
міської ради як проекту регуляторного акту наступного змісту:
«1. Встановити для Бережанського міського музею книги:
1.1. Вартість надання платних послуг:
1.Обслуговування екскурсійних груп і окремих
відвідувачів у приміщенні музею під час огляду
експозицій, виставок з екскурсоводом:
- учні 1-4 класів
- учні 5-11 класів, студенти
- дорослий квиток
- група більше 20 осіб - дорослі

45 хв.
20 грн.
4 грн.
5 грн.
10грн.
40 грн.

2.

Перегляд виставок та експозицій музею
відвідувачами без екскурсійного обслуговування:
- діти до 4 років
- вихованці дитячого садка та учні 1-4 класів
- учні 5-11 класів, студенти
- дорослий квиток
1. Екскурсія по місту
- дитяча
- доросла
2. Формування бібліографічних списків для
курсових, дипломних та наукових робіт
3. Отримання консультацій з питань підбору
літератури для написання рефератів, курсових та
наукових робіт
4. Історична довідка:
- з довідника;
- експозиція
5. Фотозйомка з мобільного телефону та
фотоапаратом під час проведення екскурсії:
- 1 експонат
- експозиція
6. Відеозйомка
7. Фото- відеозйомка окремих експонатів,
експозицій, окремих сторінок документів з
музейного фонду (за заявками юридичних чи
фізичних осіб)
8. Виготовлення ксерокопій брошур, журналів, книг
9. Роздрукування інформації на принтері
10. Користування бібліотечними та фондовими
матеріалами протягом робочого дня
11. Копіювання фото, документів:
- Кін. ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст.
(не було видані)
(було видані)
- 30 рр. ХХ ст. – 50 рр. ХХ ст.
(не було видані)
(було видані)
- 50 рр. ХХ ст. – 90 рр. ХХ ст.
(не було видані)
(було видані)
14.Краєзнавча година (на замовлення)

45 хв.
безкоштовно
4 грн.
5 грн.
10 грн.
1 год.
2 дні

50 грн.
100 грн.
20 грн.

10 грн.
1 арк. А4
1 арк. А4

1 арк. А4
1 стор.

10 грн.
20 грн.
10 грн.
5 грн.
10 грн.
20 грн.
20 грн.

30 грн.
1 грн.
1 грн.
5 грн.
50 грн.
25 грн.
30 грн.
15 грн.
15 грн.
5 грн.
30 грн.

1.2. 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»:
1.2.1. «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).
1.2.2. Надати 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).
1.2.3. Надати право пільгового відвідування експозицій музею —
50% від вартості послуги наступним категоріям громадян:
непрацюючим пенсіонерам за віком;
інвалідам І-ІІ групи (крім робочої).
1.2.4. Правом на отримання пільг користуються особи за
пред’явленням документа, що засвідчує належність до вказаної
категорії громадян або відповідно до листів-клопотань.
Доручити начальник відділу культури, туризму та релігій Мельничук О.В.
забезпечити :
оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу на
офіційному сайті міської ради http://berezhanymrada.gov.ua;
обговорення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу, згідно
з вимогами чинного законодавства;
-

2.

після опрацювання наданих зауважень та пропозицій, з врахуванням
відповідних висновків щодо встановлення розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, винести проект рішення на розгляд
сесії Бережанської міської ради, у визначені чинним законодавством
строки.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Захарківа О.М..
-

3.

Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта –
проекту рішення сесії Бережанської міської ради
«Про встановлення вартості надання платних послуг
Бережанським міським музеєм книги»
Розробник: відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської
ради.
Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з
дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
регулювання.
На сьогоднішній день фінансовий ресурс бюджету міста не забезпечує у
повному
обсязі потреби закладів культури м.Бережани, тому, виникає
необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного їх
утримання. Існуючу проблему у Бережанському міському музеї книги частково
можливо врегулювати шляхом надання платних послуг, які визначені у проекті
регуляторного акту. Так як засновником зазначеного закладу культури є
Бережанська міська рада, дане питання виноситься на розгляд та погодження
сесією Бережанської міської ради.
2.Визначення цілей державного регулювання.
Метою проекту рішення є:
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.
3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
зазначених цілей.
Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом
регуляторного акта пропонується встановлення чітко визначеного переліку та
розміру платних послуг, які надаватимуться Бережанським міським музеєм
книги.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах
постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, витрати на
утримання муею книги є неможливими.
Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;
- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.
4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта - проекту
рішення сесії Бережанської міської ради «Про встановлення вартості надання
платних послуг Бережанським міським музеєм книги» передбачає
затвердження переліку платних послуг і тарифи на них, що можуть надаватися
Бережанським міським музеєм книги, перелік пільгових категорій громадян, які
матимуть право безкоштовно користуватися платними послугами, що
надаватимуться цим закладом культури.
Проект даного регуляторного акта розроблено на підставі діючих
нормативно-правових актів і оприлюднено на веб-сайті Бережанської міської
ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття регуляторного акта у Бережанському музеї книги будуть
реалізовані повноваження надані:
постановою 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 ),
наказом 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».
Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не
передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно
додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення
впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо
оплати платних послуг.
6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.
Визначення очікуваних результатів від прийняття запропонованого
рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних
груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний
регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких
поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка
визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.
7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту, аналіз
вигод та витрат.
Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси органів
місцевого
самоврядування

Процедура розробки
регуляторного акту
(витрати робочого часу
спеціалістів пов’язані з
підготовкою
регуляторного акту)

- збільшення власних
надходжень
Бережанським міським
музеєм книги

Інтереси суб’єктів
господарювання усіх
форм власності

Часові та грошові
витрати, пов’язані з
наданням Бережанським
міським музеєм книги
необхідних послуг

- розширення переліку
та покращення якості
надання платних послуг
співробітниками
Бережанського міського
музею книги

Інтереси громади

Часові витрати,
пов’язані з наданням
Бережанським міським
музеєм
книги
необхідних послуг

- надання можливості
відвідувачам
Бережанського міського
музею
книги
отримувати
якісні
послуги без значних
фінансових витрат

8.Строк дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акту пропонується не
обмежувати у часі.
9.Показники ефективності регуляторного акта
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта
передбачається за наступними критеріями:
- обсяг коштів, які надійдуть на рахунок Бережанського міського музею
книги від оплати за надані платні послуги;
- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акту;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким надано
платні послуги;
- кількість скарг на дії посадових осіб.
10.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись
відстеження результативності регуляторного акта.
Цільові групи та строки проведення відстеження:
- базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності
рішення;
- повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання
чинності рішення.
Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання
чинності рішення.

