
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
09.02.2021                          Мукачево                                                   № 42 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради №280 від 04.08.2020 «Про затвердження переліку та вартості платних 
послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 
міської ради» 

 
З метою забезпечення ефективного використання приміщень комунального 

закладу “Палац культури і мистецтв” Мукачівської міської ради, вдосконалення 
організаційно-господарського механізму, враховуючи лист-клопотання дирекції 
даного закладу №1/02-05 від 22.01.2021 року, відповідно до  Закону України  
«Про культуру», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, 
які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури», 
наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року 
№1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання 
платних послуг закладами культури, заснованих на державній та комунальній 
формі власності», керуючись пп. 1 п. «а» ст. 32, ч. 1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради №280 від 04.08.2020 «Про затвердження переліку та вартості 
платних послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради», доповнивши п. 1 підпунктом 1.10 наступного 
змісту: 

 
1.10 Аудиторія 1 год. 200,00 грн. 

 
2. Внести зміни до додатку 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради №280 від 04.08.2020 «Про затвердження переліку та вартості 
платних послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради», доповнивши п. 1 підпунктом 1.10 наступного 
змісту: 



 

1.10. Вид послуги: Аудиторія 
Одиниця вимірювання: 1 год. 
Ціна послуги: 200,00 грн. 
Калькуляція кошторисної вартості: 
Витрати на заробітну плату: 
Очікувані видатки на заробітну  плату (КЕКВ 2111): 
Оклад працівників, які безпосередньо надають послугу (обслуговуючий 
персонал) – 1 чол. * 6000,00 грн. = 6000,00 грн.) 
В середньому кількість робочих годин на місяць – 166,8 
6000,00 / 166,8 = 35,97 грн./год. 
Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120): 
35,97 * 22% = 7,91 грн./год. 
Комунальні послуги: 
Електроенергія – робота освітлювальних приборів  (8 шт. ламп по 25 
Вт)  – 200 Вт = 0,2 кВт/год * 3,14 грн. = 0,63 грн.   
Загальна площа аудиторії – 59,9 м.кв. 

 - для прибирання приміщення:  
 V = 0,5 * 59,9 м.кв. = 29,95 л/добу = 0,03 м.куб./добу 

Витрати води за 1 год. становлять:28,69 грн/м.кв. * 0,03 м.куб./добу  
/8 год. = 0,11 грн. 
Використання газу: 5153,96 м3(використання газу в місяць)/3430,99 
м.кв. (загальна площа Палацу)*59,9 м.кв. = 89,98 * 10,36 грн. (ціна газу) 
= 932,19 грн./міс. / 166,8 роб./год. = 5,59 грн./год. 
Господарські витрати:  
- витрати на придбання миючих засобів – 68,3 грн. 
Інші послуги: - прибирання приміщень, відшкодування послуг вивозу 
сміття – 63,31 грн. 
Разом: 35,97+7,91+0,63+0,11+5,59+68,3+63,31=181,82 грн. 
Капітальні видатки (відповідно до п. 6 Порядку № 1004), 10% від 
вищевикладених витрат: 
181,82 * 10% = 18,18 грн. 
Разом: 181,82 + 18,18 = 200,00 грн. 

 
3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради №280 від 04.08.2020 «Про затвердження переліку та вартості платних 
послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 
міської ради» з усіма змінами та доповненнями залишити без змін. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури Мукачівської міської ради І. Калій. 
 
 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15

