
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  24.11.2022                                         м.Бурштин                                               № 259 

 

 

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 . 

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  ради  Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                         Додаток 

                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                         міської ради  

                                                                                                                         від 24.11.2022  № 259  

                                   

 

ПЕРЕЛІК  

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

 

1. Організація  і   проведення   фізкультурно-спортивних   та спортивно-видовищних   заходів,   

реалізація   абонементів  на  їх відвідування.  

2. Проведення групових та індивідуальних  занять  з  фізичної культури і спорту згідно з 

абонементами та квитками.  

 2.1. Тренажерний зал: 

Кількість тренувань грн Спліт тренування  

(2 людини), грн 

Міні група  

(3-5 людини), грн 

1 140,00 220,00 180,00 

5  650,00 1000,00 750,00 

10 1400,00 2000,00 1700,00 

Примітка: Заняття з інструктором проводяться за попереднім погодженням з ним. 

3. Надання      спортивних      споруд     для     проведення спортивно-видовищних заходів, 

занять з фізичної культури і спорту, організації спортивно-оздоровчих таборів.  

Споруда Опалювальний сезон, 

грн. 

Неопалювальний 

сезон, грн 

Темна пора доби, грн 

Футбольний 

майданчик з штучним 

покриттям 

(велике)(1.5 г) 

 

800 

 

700 

 

1000 

Футбольний 

майданчик з штучним 

покриттям (мале)(1.5 

г) 

 

400 

 

350 

 

420 

Тенісний корт (1 год) 120 150 

 

Футбольне 

поле з 

натуральним 

покриттям 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівня 

 

10000 грн (2 год) 

Примітка: у вартість послуг з 

футболу входить: надання для 

змагань та 

тренувань основного 

футбольного поля, 

використання для розминки 

футбольного майданчика з 

штучною травою, трибун, 

табло, роздягальні, душових, 

Для організацій, 

установ та навчальних 

закладів, тих що 

функціонують поза 

ОТГ, в тому числі і 

обласного 

підпорядкування 

 

 

5000 грн (2 год) 



Для організацій, 

установ та навчальних 

закладів, тих що 

функціонують в ОТГ, в 

тому числі і обласного 

підпорядкування 

 

 

2500 грн (2 год) 

гардеробних, допоміжного 

обладнання, кімнат, приміщень 

для роботи суддів, медичного 

персоналу, оргкомітету та інше. 

 

 

4. Реалізація  абонементів  на відвідування спортивного залу (1 міс.) 

 4.1. Тренажерний зал: 

Відвідування Опалювальний сезон Неопалювальний сезон 

Разове відвідування (1 год) 75,00 грн 60,00 грн 

8 відвідувань  550,00 грн 480,00 грн 

12 відвідувань (абонемент) 800,00 грн 700,00 грн 

 

5. Організація    і   проведення   навчання   та   підвищення кваліфікації фахівців з питань 

фізичної культури і спорту.  

6. Проведення семінарів з питань фізичної культури і спорту.  

7.  Розроблення  фізкультурно-спортивних  програм, комплексу фізичних  вправ  для  групових  

та індивідуальних занять,  надання рекомендацій з їх впровадження.  

8. Надання учасникам та відвідувачам фізкультурно-спортивних заходів пристосованих  для 

тимчасового проживання приміщень.  

9. Надання   послуг   з   прокату  спортивного  спорядження, обладнання та інвентарю.  

10. Надання місця для тимчасового розташування рекламного банера 50 грн/м2 – 2 год (матч); 

11. Надання місця для постійного розташування рекламного банера 100 грн/м2/місяць. 

 

 

 

Керуючий справами  виконкому                                                                        Надія  КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 


