
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
_________                                         Мукачево                                                  № ___ 
 
37TПро затвердження переліку та вартості платних послуг Мукачівського 
історичного музею (нова редакція) 
 
 

Розглянувши подання директора Мукачівського історичного музею від 
24.05.2021 року №44, з метою залучення додаткових коштів для якісного 
функціонування закладу, покращення рівня культурного обслуговування його 
відвідувачів, продовження ремонтно-реставраційних та оздоблювальних робіт 
історичної споруди замку «Паланок»,37T відповідно до ст.13 Закону України «Про 
музеї та музейну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 
року № 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, заснованими на державній та комунальній формі 
власності», 37Tкеруючись пп. 2 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. Затвердити перелік та 37Tвартість платних послуг Мукачівського 
історичного музею у новій редакції37T, згідно додатку 1 до цього рішення. 

 
2. Затвердити калькуляцію 37Tвартості платних послуг Мукачівського 

історичного музею37T, згідно додатку 2 до цього рішення. 
 
3. Вважати такими, що втратили чинність з 01.07.2021 року: 
3.1. рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради №96 від 

09.04.2019 року «Про затвердження вартості платних послуг Мукачівського 
історичного музею»; 

3.2. пункт 4 Додатку до рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради №76 від 09.03.2021 року «Про внесення змін до рішень 



виконавчого комітету Мукачівської міської ради». 
 
4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.07.2021 року. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради                
В. Іванчо. 

 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 

 



Додаток 1                                                       
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                 
_________ № ___ 

 
Перелік та вартість платних послуг 37TМукачівського історичного музею 

 
37T№ 
п/
п 

37TНазва послуги:   Одиниця 
вимірюва

ння 

37TВартість 
37T(грн.) 

1. Вхідний квиток*: 
- для дорослих 
37T- для дітей шкільного віку 
Вхідний квиток37T «Пільговий» (за наявності 
відповідних посвідчень): 
37T- для студентів, пенсіонерів, батьків 
багатодітних сімей  
37T- для дорослих з карткою «Мукачівця»  
37T- для пенсіонерів та дітей з карткою 
«Мукачівця» 
  

 
1 особа 
1 особа 

 
 
 

1 особа 
 

1 особа 
1 особа 

 

 
37T100,00 грн. 

37T50,00 грн. 
 
 
 

37T70,00 грн. 
 

37T25,00 грн. 
37T15,00 грн. 

2. 37TЕкскурсійні послуги: 
- для дорослих 
 
- для дітей 

 
група до 
20 осіб 

група до 
20 осіб 

 
37T300,00 грн. 

 
37T200,00 грн. 

 
3. 

 
37TВінчання (у приміщенні екуменічної церкви) 
  

 
1 година 

 
37T500,00 грн. 

 
4. 

 
Укладання шлюбу (бастіон)   
  

 
37T2 години 

 
37T1000,00 

грн. 
 

5. 
 
37TПроведення кінозйомки  
  

 
1 година 

 
37T500,00 грн. 

 
6. 

 
Надання приміщення Лицарського залу 
(конференц-залу) для проведення урочистих та 
культурних заходів  

 
1 година 

 
37T500,00 грн. 

 
7. 

 
Надання приміщення картинної галереї для 
проведення виставок 
  

 
14 днів 

 
37T4000,00 

грн. 

8. Послуга «Шлюб за добу»  - 37T2500,00 
грн. 



 
 

37T*При придбанні 10 (десяти) і більше вхідних квитків – кожен                           
10 (десятий) квиток безкоштовний. 

 
37T*Право безкоштовного обслуговування (за наявності відповідних 

посвідчень) мають: діти віком до 6 (шести) років; діти з багатодітних сімей; 
діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, вихованці шкіл-
інтернатів та дитячих будинків; особи з інвалідністю 1 та 2 груп загального 
захворювання; особи з інвалідністю з дитинства; ветерани ВВВ; інваліди війни 
та діти війни; учасники бойових дій та учасники АТО/ООС; учасники ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської 
катастрофи 1 та 2 категорії; працівники музеїв та закладів музейного типу. 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету    
Мукачівської міської ради                                                                 О.ЛЕНДЄЛ                                

 
37T



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
___________ № ___ 

 
37TКалькуляція 

37Tвартості платних послуг Мукачівського історичного музею 
 

37TНазва послуги: Вхідний квиток для дорослих  
Видатки 37TСума (грн.) 
1. Витрати на заробітну плату 37T40,50   
37T2. Нарахування на заробітну плату 8,90 
37T3.Господарські витрати  33,93 
4. ПДВ 16,67 
Вартість квитка 37T 100,00 

37TНазва послуги: Вхідний квиток для дітей шкільного віку 
37TВидатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 31,10 
37T2. Нарахування на заробітну плату 6,85 
3.Господарські витрати 3,71 
4. ПДВ 8,34 
Вартість квитка 37T50,00 

37TНазва послуги: Вхідний квиток «Пільговий»: 
37Tдля студентів, пенсіонерів, батьків багатодітних сімей 

Видатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 40,30 
37T2. Нарахування на заробітну плату 8,88 
3.Господарські витрати 37T9,15 
4. ПДВ 11,67 
Вартість квитка 70,00 

37TНазва послуги: Вхідний квиток «Пільговий»: 
37Tдля дорослих з карткою «Мукачівця» 

Видатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 12,15 
37T2. Нарахування на заробітну плату 2,68 
3.Господарські витрати 6,00 
4. ПДВ 4,17 
Вартість квитка 25,00 

37TНазва послуги: Вхідний квиток «Пільговий»: 
37Tдля пенсіонерів та дітей з карткою «Мукачівця» 

Видатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 8,15 
37T2. Нарахування на заробітну плату 1,80 



3.Господарські витрати 2,55 
4. ПДВ 2,50 
Вартість квитка 15,00 

37TНазва послуги: Екскурсійні послуги для дорослих (група до 20 осіб) 
Видатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 180,65 
2. Нарахування на заробітну плату 39,74 
3.Господарські витрати 29,61 
4. ПДВ 50,00 
Вартість послуги 300,00 

37TНазва послуги: Екскурсійні послуги для дітей (група до 20 осіб) 
Видатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 120,42 
2. Нарахування на заробітну плату 26,49 
3.Господарські витрати 19,76 
4. ПДВ 33,33 
Вартість послуги 200,00 

37TНазва послуги: Вінчання (у приміщенні екуменічної церкви) 
Видатки  
1.Витрати на заробітну плату 274,75 
2. Нарахування на заробітну плату 60,45 
3.Господарські витрати 81,50 
4. ПДВ 83,30 
Вартість послуги 500,00 

37TНазва послуги: Укладання шлюбу (бастіон) 
37TВидатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 376,50 
2. Нарахування на заробітну плату 82,80 
3.Господарські витрати  374,00 
4. ПДВ 166,70 
Вартість послуги  1000,00 

37TНазва послуги: Проведення кінозйомки 
37TВидатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 299,40 
37T2. Нарахування на заробітну плату 65,90 
3.Господарські витрати  51,35 
4. ПДВ 83,35 
Вартість послуги 500,00 

Назва послуги: Надання приміщення Лицарського залу  
(конференц-залу) для проведення урочистих та культурних заходів                                                               

37TВидатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 248,15 



37T2. Нарахування на заробітну плату 54,60 
3.Господарські витрати  113,90 
4. ПДВ 83,35 
Вартість послуги 500,00 
Назва послуги: Надання приміщення картинної галереї для проведення 
виставок 
37TВидатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 2282,00 
37T2. Нарахування на заробітну плату 502,05 
3.Господарські витрати  549,25 
4. ПДВ 666,70 
Вартість послуги 4000,00 
Назва послуги: «Шлюб за добу» 
37TВидатки 37TСума (грн.) 
1.Витрати на заробітну плату 635,05 
37T2. Нарахування на заробітну плату 37T 139,70 
37T3.Господарські витрати  37T 418,55 
4. ПДВ 416,70 
Вартість послуги 2500,00 

 
Керуючий справами виконавчого комітету    
Мукачівської міської ради                                                                 О.ЛЕНДЄЛ                                

 
 


