
       Додаток 1 

       до рішення Голованівської  

районної ради 

       від 19 вересня 2014року 

       № 446 

 

 

ПЕРЕЛІК  

платних послуг та тарифів на них, що надаються закладами культури 

заснованими на спільній власності територіальних  

громад сіл та селищ району 

 

№ 

з/п 

Назва послуги Тарифи 

(грн.) 

1 2 3 

«Голованівський районний будинок культури» 

1. Проведення вечорів відпочинку 3 грн. 

(1 квиток) 

2. Організація або проведення  

культурно-масових заходів 

150 грн. 

3. Розроблення сценаріїв 3 грн. 

(1 сценарій) 

4. Проведення концертів, 

театральних, музичних та інших 

постановок  

(за заявками підприємств, установ 

та організацій) 

300 грн. 

5. Прокат сценічних костюмів, 

взуття, музичних інструментів та 

апаратури 

15 % за добу від 

вартості 

6. Оренда приміщень та концертного 

залу 

ціна договірна 

7. Ксерокопіювання з книжок, 

брошур, газет, журналів та 

сценаріїв 

0.60 грн.  

(за 1 копію) 

«Музей історії Голованівського району» 

1. Вартість вхідного квитка ( для 

дорослих) 

2 грн. 

2. Вартість вхідного квитка (для 

студентів, учнів) 

1 грн. 

3. Вартість екскурсійного 

обслуговування 

10 грн. 

(група до 10 

чоловік) 

4. Вартість фото-, відео зйомки 5 грн. (фото) 
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10 грн. (відео) 

5. Вартість ксерокопіювання 

музейних фотодокументальних 

матеріалів 

0.60 грн.  

(за 1 копію) 

6. Написання історичної довідки на 

основі фондових матеріалів з 

посиланням на джерело 

інформації 

5 грн. 

 «Музей історії підпільної молодіжної організації  

«Спартак» с.Красногірка» 

1. Вартість вхідного квитка ( для 

дорослих) 

2 грн. 

2. Вартість вхідного квитка (для 

студентів, учнів) 

1 грн. 

3. Вартість екскурсійного 

обслуговування 

10 грн. 

(група до 10 

чоловік) 

4. Вартість фото-, відео зйомки 5 грн. (фото) 

10 грн. (відео) 

5. Написання історичної довідки на 

основі фондових матеріалів з 

посиланням на джерело 

інформації 

5 грн. 

«Голованівська районна бібліотека для дітей» 

1. Розроблення сценаріїв за заявками 

підприємств, установ та 

організацій 

20 грн. 

(1 сценарій) 

2. Підготовка фактографічних, 

аналітичних, бібліографічних та 

інших довідок для фізичних та 

юридичних осіб 

0.50 грн. (за 

усну довідку) 

2 грн. (за 

письмову 

довідку) 

3. Надання послуг з користування 

персональним комп’ютером  

3 грн. 

(1 година) 

4. Надання в оренду читального залу  ціна договірна 

5.  Фотокопіювання документів з 

фондів бібліотеки 

1 грн. 

(документ 

формату А4) 

6. Ксерокопіювання документів з 

фондів бібліотеки  

0.60 грн.  

(за 1 копію) 

«Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. 

С.В. Шеврякова» 

1. Розроблення сценаріїв за заявками 10 грн. 
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підприємств, установ та 

організацій 

(1 сценарій) 

2. Надання послуг з користування 

персональними комп’ютерами  

3 грн. 

(1 година) 

3. Формування бібліографічних 

списків для курсових, дипломних 

та наукових робіт  

3 грн. 

(1 список) 

4. Формування каталогів для 

особистих бібліотек і бібліотек 

підприємств, установ та 

організацій 

50 грн. за 1000 

одиниць фонду 

5. Підготовка фактографічних, 

аналітичних, бібліографічних та 

інших довідок для фізичних та 

юридичних осіб 

1 грн. 

(1 довідка) 

6. Електронна доставка документів 3 грн. 

(за 1 доставку) 

7. Репродукування документів з 

фондів бібліотеки 

1 грн. 

(за 1 документ) 

8. Ксерокопіювання документів з 

фондів бібліотеки 

0.60 грн. 

(за 1 копію) 
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Додаток 2 

до рішення Голованівської  

районної ради 

від 19 вересня 2014року № 446 

 

ПЕРЕЛІК 

пільгових категорій громадян, які мають право безкоштовно 

користуватися платними послугами, що надаються закладами культури 
заснованими на спільній власності територіальних  

громад сіл та селищ району 

 

Безкоштовно платними послугами ««Музею історії Голованівського 

району» та «Музею історії підпільної молодіжної організації «Спартак» 

с.Красногірка» мають право користуватися: 

1. Учасники і інваліди Великої Вітчизняної війни. 

2. Учасники бойових дій, діти війни. 

3. Інваліди. 

4. Діти-сироти та напівсироти. 

5. Члени багатодітних сімей. 

6. Особи, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

7. Працівники галузі культури. 

 

Безкоштовно платними послугами «Голованівської районної  

бібліотеки для дітей» мають право користуватися: 

1. Діти обмежені життєдіяльності. 

2. Діти-сироти та напівсироти. 

3. Діти-чорнобильці. 

4. Діти позбавленні батьківського піклування. 

5. Діти з багатодітних сімей. 

6. Діти з неповних сімей. 

7. Діти з малозабезпечених сімей. 

 

Безкоштовно платними послугами «Голованівської районної бібліотеки для 

дорослих ім. С.В. Шеврякова» мають право користуватися: 

1. Інваліди та члени їх сімей. 

2. Діти – сироти та їх опікуни. 

3. Члени багатодітних сімей. 

4. Учасники бойових дій, діти війни. 

5. Особи, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. 

6. Безробітні. 

7. Переселенці. 

8. Матері-одиначки, вдови. 

 
 


