
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним 

відділом виконавчого комітету Бурштинської міської ради та цін на роботи 

(послуги), що виконуються архівним відділом» 
 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про 

затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради та цін на роботи (послуги), що 

виконуються архівним відділом» є архівний відділ виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Прийняття проєкту рішення забезпечить приведення розміру цін на платні 

архівні роботи (послуги) у відповідність до вимог чинного законодавства та дозволить 

збільшити обсяги власних надходжень, що спрямовуються на розвиток архівної справи та 

часткове покриття видатків архівного відділу, пов’язаних з його функціонуванням, а 

також сприятиме більш раціональному використанню коштів місцевого бюджету. 

Крім того, необхідність прийняття вищевказаного рішення обумовлено ще й 

зміною статусу архівного відділу - архівному відділу виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради надано статус юридичної особи та затверджено нове Положення про 

архівний відділ відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 06.07.2020 № 02/98-

20). 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35 Закону України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів 

України від 07 травня 1998 року  № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів» (із змінами),  від 25 червня 2001 року № 702 «Про порядок 

використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг 

відповідно до законодавства, та їх розміри» (із змінами), від 28 лютого 2002 року № 228 

«Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

складання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), наказ Головного архівного 

управління України від 16 вересня 1999 року № 59 «Про затвердження Порядку надання 

платних послуг державними архівними установами», наказів Державного комітету архівів 

України від 24 січня 2001 року № 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи 

(послуги), що виконуються державними архівними установами», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за № 179/5370 та  від 06 травня 2008 

року № 82 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними 

державними архівними установами на договірних засадах», Наказ Укрдержархіву від 

29.04.2020 № 45 «Про затвердження та впровадження Типових норм часу і виробітку на 

основні види робіт, що виконуються в архівних установах». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Формування ціни на роботи (послуги) є розрахунком валових витрат, 

пов’язаних з їх виконанням. Валові витрати на здійснення робіт визначені відповідно до 

Податкового Кодексу України прийнятого Верховною Радою України 02 грудня 2010 року 

№ 2755/V1 із змінами та доповненнями. 

Архівний відділ надаватиме платні послуги в розмірі економічно обґрунтованих 

витрат на їх виконання, на засадах відкритості, доступності та прозорості структури ціни 

для фізичних та юридичних осіб. 



 

  

 

 

5. Прогноз результатів  

 

Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих цін на 

роботи (послуги), що виконуються архівним відділом. За умови забезпечення повної 

сплати послуг користувачами це позитивно вплине на фінансове становище архівного 

відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради, що дасть змогу зміцнити 

матеріально-технічну базу відділу. Все це в свою чергу, створить сприятливі умови для 

забезпечення якісного надання архівних послуг фізичним та юридичним особам. 

 

 

Доповідач: начальник архівного відділу Любов Янків. 

 

 

 

Начальник архівного відділу                                                                Любов Янків 

 
 


