УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.01.2018р

м.Яремче

№7

Про затвердження тарифів
абонентської плати плавального
басейну Поляницької ЗОШ І-ІІст.

Відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної і комунальної форми власності», спільного наказу
Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки та Міністерства
фінансів від 23.07.2010р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання
платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,
клопотання управління освіти виконавчого комітету Яремчанської міської
ради від 23.01.2018р. № 122/01-07/02 та дирекції Поляницької ЗОШ І-ІІ ст..
від 18.01.2018р. №03/01-01/45
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Затвердити з 01 лютого 2018 року тарифи абонентської плати по
плавальному басейну Поляницької ЗОШ І-ІІ ст. Яремчанської міської ради :
1.1.За одноразове відвідування басейну вартість становитиме 45грн. за
годину (розрахунок вартості послуг додається).
1.2.За одноразове відвідування басейну учнями від 10 років (не під час
уроків), студентами денної форми навчання, працівниками закладів освіти та
учасниками АТО вартість 25грн.за годину.

1.3. За одноразове відвідування (протягом місяця) басейну дітьми
сиротами

та

дітьми

позбавлених

батьківського

піклування

–

вхід

безкоштовний.
1.4.Встановити ціну абонемента фіксованого відвідування:
- 4 відвідування в місяць: для дорослих – 160грн; для дітей до 14-и
років- 80грн;
- 8 відвідувань в місяць: для дорослих – 320 грн; для дітей до 14-років –
160грн.
2.Максимальна щоденна кількість годин для надання послуг з плавання
встановлюється в обсязі п’ять годин згідно щоденного графіка затвердженого
директором школи ( з 16год. до 21год.).У вихідні дні – з 13год. до 18год.
3.Бухгалтеру школи розробити методику проведення розрахунків через
систему продажу абонементів.
4.Директору школи взяти під особистий контроль використання
коштів, отриманих за рахунок спецфонду.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
міськвиконкому О.Шимка та начальника управління освіти міськвиконкому
І.Онутчака.

Міський голова

Василь Онутчак

