
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 20.07.11 № 263                                  м.Ужгород 
 
 
Про тимчасову вартість  платних  послуг 
за користування басейном                                                                                                        
 

Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України та Закону України 
„Про захист населення від інфекційних хвороб”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 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 України, Міністерства 
економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 
736/902/758 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 
р. за № 1196/18491 „Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами”, розпорядження 
міського голови від 25.01.11 № 21 „Про виконання заходів щодо збільшення 
надходжень та економного використання коштів бюджету міста”, з метою 
оздоровлення населення міста, раціонального використання бюджетних коштів, 
враховуючи клопотання управління освіти від 12. 07.11 № 01-6/708, виконком 
міської ради ВИРІШИВ: 

1. Встановити тимчасову вартість платних послуг за користування 
басейном, що надаються: 

- гімназією м. Ужгорода для дорослого населення у розмірі 20 грн. за 
одну годину та 10 гривень за годину для дітей віком до 14 років; 

- ліцеєм „Лідер” – ЗОШ № 20 м. Ужгорода для дітей віком до 14 років у 
розмірі  10 гривень за годину. 

2. Начальнику управління освіти (Комарницький М.Н.), директорам 
гімназії м. Ужгорода  (Роман С.І.) та ліцею „Лідер” – ЗОШ № 20 м. Ужгорода 
(Пуківська М.І.): 

- забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно-
протиепідемічних норм з метою недопущення виникнення та поширення 
інфекційних хвороб; 

- забезпечити формування платних оздоровчих груп для дітей та 
дорослих, із числа бажаючих (за зверненнями громадян), які можуть займатися 
в басейні у позанавчальний час;   

- надання зазначених платних послуг здійснювати за умови оплати 
вартості послуг на спеціальний рахунок освітнього  закладу; 

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення стосовно оплати  та 
порядку надання платних послуг; 



- витрати на надання платних послуг здійснювати за рахунок 
спеціальних коштів закладу. 

3. Звільнити від оплати за вказані послуги дітей-інвалідів. 
4. Рішення набуває чинності з дня опублікування в пресі. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фленька В.Ю.  
 
 
 
Міський голова В.В.Погорелов 

 
 
 


