
 

Проект рішення  

 

  

 

 

Від 11.11.2022 р.                                                                                                                            № 295 

 

 

Про затвердження Переліку платних послуг 

та тарифів на платні послуги, які надаються 

Комунальним підприємством «Комунальне  

некомерційне підприємство «Спортивний  

клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про фізичну культуру і спорт»  від 24.12.1993 року №3808-ХІІ, відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів» від 14.04.2009 року №356, спільного наказу Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки 

України «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної 

культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 28.08.2009 р. 

№3042/1030/93, статуту Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

«Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» № 25/26-22 від 28.01.2022р., 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити перелік платних послуг та тарифів, які надаються Комунальним 

підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» згідно додатку 1. 

2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на відділ у справах 

сім’ї, молоді та спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Директор «КП КНП «СК «Бурштин» 

Бурштинської міської ради»                                                                             О. Кобель 

___.__________._____ р. 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               В. Чуйко 

___.__________._____ р. 

 

Юридичний відділ                                                                                            М. Михайлишин                                                                                            

___.__________._____ р. 

 

Провідний спеціаліст загального відділу                                                       Н. Марчук 

___.__________._____ р. 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                      Н. Кицела                                                 

___.__________._____ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Додаток №1 

                             проекту рішення «Про затвердження переліку  

платних послуг та тарифів на платні послуги,  

які надаються «Комунальним підприємством 

 «КНП «СК Бурштин Бурштинської міської ради» 

Бурштинської міської ради  

№_________  

від «____»_________2022 р.  

                                   

ПЕРЕЛІК  

         платних послуг, які можуть надаватися КП «КНП СК Бурштин»   

     1.Проведення групових та індивідуальний занять  з  фізичної  

культури і спорту згідно з абонементами та квитками: 

1 год – 250,00 грн /10 осіб  – опалювальний сезон;  

1 год — 50,00 грн /1 особу — опалювальний сезон; 

1 год – 220,00 грн /10 осіб – неопалювальний сезон; 

1 год — 25,00 грн/1 особу — неопалювальний сезон. 

     2. Реалізація абонементів  на відвідування спортивних залів на 1 місяць 

1 год – 250,00 грн /10 осіб  – опалювальний сезон; абонемент на міс.1000 грн 

1 год — 30,00 грн /1 особу — опалювальний сезон;  

1 год – 220,00 грн /10 осіб – неопалювальний сезон; 

1 год — 25,00 грн/1 особу — неопалювальний сезон. 

3. Надання приміщення для     проведення  

спортивно-видовищних заходів та організації 

спортивно-оздоровчих таборів.  

Розраховується індивідуально, залежно від кількості людей у групі. (14400 тис 

грн/ і місяць) 

4. Організація    і   проведення   навчання   та   підвищення  

кваліфікації фахівців з питань фізичної культури і спорту.  

1 год – 250,00 грн /10 осіб  – опалювальний сезон;  

1 год — 30,00 грн /1 особу — опалювальний сезон; 

1 год – 220,00 грн /10 осіб – неопалювальний сезон; 

1 год — 25,00 грн/1 особу — неопалювальний сезон. 

6. Проведення семінарів з питань фізичної культури і спорту. 



1 год – 250,00 грн /10 осіб  – опалювальний сезон;  

1 год — 30,00 грн /1 особу — опалювальний сезон; 

1 год – 220,00 грн /10 осіб – неопалювальний сезон; 

1 год — 25,00 грн/1 особу — неопалювальний сезон. 

 7. Розроблення  фізкультурно-спортивних  програм, комплексу  

фізичних  вправ  для  групових  та індивідуальних занять,  надання  

рекомендацій з їх впровадження. 

Проведення семінарів з питань фізичної культури і спорту. 

1 год – 250,00 грн /10 осіб  – опалювальний сезон;  

1 год — 30,00 грн /1 особу — опалювальний сезон; 

1 год – 220,00 грн /10 осіб – неопалювальний сезон; 

1 год — 25,00 грн/1 особу — неопалювальний сезон. 

8. Надання   послуг   з   прокату  спортивного  спорядження,  

обладнання та інвентарю.  

1 год – 100 грн 

Надання в тимчасове користування  

- велике поле  (8000 м2) -  10000,00 грн/ матч; 

- мале штучне поле (924 м2) – 250 грн/1 год; 

- тенісний корт (576 м2) – 250/1 особа/ 1 година; 

- зал штанги (132 м2) — 5000,00 грн/місяць  

    10. Надання місця для розташування рекламного банера 50 грн/м2/1 міс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів на платні послуги, які надаються 

Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний  

клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради»   
 

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Надання послуг населенню фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. 

 

2. Мета прийняття рішення. 

- організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту; 

- створення умов для організації та проведення спортивно-масових, оздоровчих, інших 

соціально-масових заходів; 

 

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і 

спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. 

Затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, 

що утримуються за рахунок бюджетних коштів. 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

фізичну культуру і спорт»  від 24.12.1993 року №3808-ХІІ, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 

14.04.2009 року №356, спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження 

Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 28.08.2009 р. №3042/1030/93, статуту 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб 

«Бурштин» Бурштинської міської ради» № 25/26-22 від 28.01.2022р.,  

 

5. Доповідач на пленарному засіданні. 

Доповідач: Директор КП «КНП «СК «Бурштин» Бурштинської міської ради»                                                                         

О. Кобель 

 

 

 

Директор «КП КНП «СК «Бурштин» 

Бурштинської міської ради»                                                                             О. КОБЕЛЬ 

  


