
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
                  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   XXVI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                    Р І Ш Е Н Н Я 

№ 595/26-2020 

від 20 лютого 2020 року                                                                             м. Заставна 

  

Про затвердження Положення про надання платних 

послуг комунальним закладом «Заставнівська міська 

дитячо-юнацька спортивна школа» Заставнівської 

міської ради Чернівецької області 

 

Розглянувши клопотання комунального закладу «Заставнівська міська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Заставнівської міської ради Чернівецької області від 19.02.2020 року № 

11/20 , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом 

України «Про позашкільну освіту», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної власності» зі змінами, від 14.04.2009р. № 356 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів»; спільного наказу Міністерства України у 

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

України від 28.08.2009р. № 3042/1030/936 «Про затвердження Порядку та умов надання 

платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів» зі внесеними змінами; спільного наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. № 

736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами», з метою залучення більшої кількості населення та 

створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом, у зв’язку із 

виробничою необхідністю, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про порядок надання платних послуг населенню 

комунальним закладом «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Заставнівської міської ради Чернівецької області, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення та 

міжнародних відносин і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики. 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                    

 Рішення XXVI сесії   

Заставнівської міської ради VII скликання                                                                    

20.02.2020 № 595/26-2020 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ 

КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» ЗАСТАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1. Положення про порядок надання платних послуг населенню 

комунальним закладом «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна 

школа» Заставнівської міської ради Чернівецької області (далі – Положення) 

регулює організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з наданням платних 

послуг, передачею в оренду частини будівлі позашкільного навчального 

закладу, спортивного обладнання та інвентарю, спортивних майданчиків, що 

належать до спільної власності Заставнівської об’єднаної територіальної 

громади. 

2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», «Про оренду 

державного та комунального майна», постанов Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010р.  № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної власності», від 14.04.2009р. № 

356 «Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися 

закладами фізичної   культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних 

коштів», Наказу Міністерства України у справах сім»ї, молоді та спорту, 

Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 

3042/1030/936 від 28.08.2009 «Про затвердження Порядку та умов надання 

платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за 

рахунок бюджетних коштів» з метою залучення більшої кількості  населення та 

створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом. 

3. Учасниками процесу є  населення, яке в добровільному порядку дає 

згоду на оплату за користування та оренду матеріально-технічної бази,  

спортивного обладнання та інвентарю комунального закладу «Зазставнівська 

міська дитячо-юнацька спортивна школа» Заставнівської міської ради 

Чернівецької області (далі – КЗ ЗМДЮСШ). 

4. Заняття в тренажерному залі дозволяються під керівництвом тренера – 

викладача. В окремих випадках надається дозвіл для занять дітей шкільного 



віку в присутності батьків, або письмового дозволу та за наявності медичної 

довідки. 

5. Заняття в спортивно-оздоровчих групах (бадмінтон, баскетболу, 

боротьби вільної,  волейболу, гандболу, тенісу, тенісу настільного, футболу, 

футзалу, шахи, шашки, ЗФП) дозволяються під керівництвом тренера-

викладача. В окремих випадках надається дозвіл для занять дітей шкільного 

віку в присутності батьків, або письмового дозволу та за наявності медичної 

довідки. 

6. Групи або окремі особи, які займаються в платних групах, зобов’язані 

дотримуватися техніки безпеки при відвідуванні занять. 

7. При першому відвідуванні спортивної бази КЗ ЗМДЮСШ особа 

ознайомлюється  з правилами поведінки та розписується в журналі з техніки 

безпеки і сама несе відповідальність за недопущення особисто собі та іншим 

учасникам оздоровчого процесу травм. Адміністрація закладу за отримання 

травм відповідальності не несе. 

8. Для проведення масових заходів з фізичної культури, офіційних 

змагань з видів спорту, з’їздів, зібрань та інших загальних зборів спортивна 

база КЗ ЗМДЮСШ ДЮСШ надається в оренду згідно чинного законодавства 

України. 

ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

 

1. КЗ ЗМДЮСШ надає юридичним та фізичним особам безоплатну, 

доступну та достовірну інформацію щодо надання платних послуг, яка включає 

відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, перелік платних 

послуг, які надаються закладом, порядок їх надання, способи та розміри оплати 

за ці послуги. 

2. Платні послуги КЗ ЗМДЮСШ надаються громадянам, колективам, 

юридичним та фізичним особам у будні дні з 20.00 до 22.00 год., у вихідні дні з 

17.00 до 22.00 год. 

3. Види платних послуг : 

1) заняття в тренажерному залі; 

2) заняття в ігровому залі ігровими видами спорту (баскетбол, волейбол, 

гандбол, футбол, футзал); 

3) ігри в бадмінтон; 

4) ігри у теніс; 

5) ігри у теніс настільний; 

6) гра у шахи; 

7) гра у шашки; 

8) заняття у спортивному залі (фітнесом, аеробікою, загальна фізична 

підготовка); 

9) надання спортивного майна (будівель), спортивного обладнання та 

інвентарю; 

10) для проведення масових заходів з фізичної культури, офіційних 

змагань з видів спорту, з’їздів, зібрань та інших загальних зборів.  



4. Займатися безкоштовно у вечірній час мають право: 

1) соціально-незахищені категорії; 

2) інваліди після надання довідки, або підтверджуючого документу; 

3) учасники АТО. 

 

ІІІ.  ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ 

 

 1. Розмір плати за кожний вид платної послуги за використання майна, 

що належать до спільної власності Заставнівської об’єднаної територіальної 

громади визначається на підставі методики розрахунку, відповідно до додатків 

цього Положення, які є його невід′ємною частиною. 

 2. До складу витрат на надання платних послуг належать: 

1) оплата праці; 

2) господарські витрати; 

3) матеріальні витрати; 

4) інші витрати. 

 3. Оплата праці. 

   До оплати праці належать витрати на заробітну плату з нарахуванням 

відповідно до штатного розпису. 

             4. Господарські витрати. 

   До господарських витрат при наданні платних послуг належать: 

частково витрати на оренду та експлуатацію приміщень, оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 

електроенергія, природний газ тощо).  

   До складу господарських витрат можуть зараховуватись витрати на 

поточний  ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання 

та інвентарю (включаючи ремонт м’якого спортивного інвентарю та 

спецодягу), проведення санітарно-гігієнічних заходів та охорону. 

             Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком, 

виходячи із встановлених законодавством ставок орендної плати за 

використання майна фактичного часу (тривалості) надання послуг, площ, що 

використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, 

спортивних заходів,  а також інших потреб осіб, яким надаються послуги, 

затверджених норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів, обсягів 

спожитих комунальних послуг та енергоносіїв. 

          В окремих випадках,   коли   здійснити   прямий   розрахунок неможливо, 

вартість господарських витрат визначається, виходячи із середніх фактичних 

витрат на одну особу (групу осіб),  якій надається платна послуга, на один 

захід, одиницю часу, площі, послуги, що склалися у закладі за минулий звітний 

період. 

 5.Матеріальні витрати. 

          Складовими матеріальних витрат є вартість та оновлення малоцінних та 

швидкозношуваних предметів і матеріалів  дипломів, грамот, медалей, 

спортивного обладнання та інвентарю (в тому числі м’якого інвентарю), 

комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання,   матеріалів, які 



використовуються безпосередньо для надання платних послуг. 

 6.Інші витрати 

 Вартість інших витрат розраховується прямим розрахунком з 

розшифровкою витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних витрат 

на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, що склалися у 

закладі за минулий звітний період. 

 7. При   визначенні   вартості  платних   послуг прибуток не планується.  

 

IV.  ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, 

 ОТРИМАНИХ ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

 

 1.Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються на 

відшкодування часткових витрат, пов’язаних з їх організацією, поповнення 

матеріально-технічної бази КЗ ЗМДЮСШ, частковий ремонт спортивних 

будівель та спортивного обладнання, а також виплату заробітної плати 

працівникам. 

 2.Кошти, отримані за надання платних послуг,  зараховуються на 

спеціальний реєстраційний  рахунок  КЗ ЗМДЮСШ при відділі освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради, відкритий в Управлінні 

Державної казначейської служби України Заставнівського району Чернівецької 

області відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в 

органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного 

казначейства України від 02.12.2002 № 221, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 17.12.2002 за № 976/7264 (у редакції наказу Державного 

казначейства   України   від  08.05.2008 № 152), за відповідними кодами 

бюджетної класифікації. 

 3.Оплата за платні послуги здійснюється за безготівковим розрахунком 

шляхом безпосереднього перерахування замовником грошових коштів на 

розрахунковий рахунок КЗ ЗМДЮСШ. 

 4.Особу для реалізації квитків, абонементів призначає директор КЗ 

ЗМДЮСШ, яка здійснює фіксацію продажу квитків за готівкові кошти в 

спеціальному журналі, зареєстрованому КЗ ЗМДЮСШ. 

 5.Документальне оформлення операцій з надання платних послуг,  

ведення обліку та складання звітності здійснюються призначеною директором 

КЗ ЗМДЮСШ особою з числа штатних робітників. 

 6.Після закінчення кварталу відповідальна особа надає  звіт на загальних 

зборах КЗ ЗМДЮСШ про обсяги коштів, отриманих за надання платних послуг. 

 7.Кошти отримані від надання платних послуг використовується КЗ 

ЗМДЮСШ відповідно до п.1. даного розділу. 

  

V. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

 

           1.Директор КЗ ЗМДЮСШ щорічно звітує щодо надання платних послуг 

та використання залучених коштів перед відділом освіти, культури, молоді та 



спорту Заставнівської міської ради.  

 2.Керівник  закладу   та   працівники, які беруть безпосередньо участь у 

процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну 

відповідальність за організацію та якість надання платних послуг, а також за 

використання та збереження отриманих коштів згідно з чинним 

законодавством. 

 3.Заняття проходять відповідно до складеного адміністрацією розкладом 

під керівництвом тренера-викладача або відповідального, обраного з групи 

особи. 

 4.Всі категорії користувачів несуть матеріальну відповідальність за 

псування майна КЗ ЗМДЮСШ. Відвідувачі зобов’язані зберігати майно, яке 

знаходиться у приміщенні. За втрату або умисне/неумисне пошкодження 

матеріального обладнання та інвентарю відвідувачі несуть особисту повну 

матеріальну відповідальність. 

 5.Особи, які знаходяться у стані  або з ознаками алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння, до приміщення та спортивних майданчиків не 

допускаються. 

 6.Відвідувачі КЗ ЗМДЮСШ повинні мати змінне взуття, спортивну 

форму. 

 

  

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             ДОДАТОК 1 

 

Розрахунки тарифу на платні спортивні послуги 

в ігровому залі КЗ ЗМДЮСШ під час опалювального сезону при 

включеному нагрівальному елементі у двох положеннях одночасно  

(повна потужність 2,5 кВт/1 год.) 

 
І. (242,75 грн.) + ІІ. (35,00 грн.) + ІІІ. (198,98 грн.) = ТАРИФ 476,73 грн./1годину 

 

І.Вартість енергоресурсів: 4,32 грн. + 237.60 грн. + 0,83 грн. =  242,75 грн. 

1. Освітлення (електроенергія) – 4,32 грн. 

30 ламп  х 50 Вт = 1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн. = 4,32 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 237,60 грн. 
Для опалення спортивного комплексу використовуються електрокаміни 

«Термія» ТУ  У 29.7-14307771-009:2006 (дальше - конвектори) - 2,5 кВт./1 год.: 

1.Коридор – 5 конвекторів, 

2.Роздягальня – 2 конвектори, 

3.Роздягальня – 2 конвектори, 

4.Сходова площадка – 2 конвектори, 

5.Спортивний зал – 26 конвекторів. 

Розрахунок вартості використання опалення за 1 годину для внесення до 

вартості тарифу - 26 електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (спортивний зал) + 5 

електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (коридор) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 

кВт. (роздягальня) при включеному нагрівальному елементі у двох положеннях 

одночасно (повна потужність):  

33 елек./кам. х 2,5 кВт./1 год. х 2,88 грн./1 кВт. = 237,60 грн./1 год. 

Витрати на використання опалення при включеному нагрівальному елементі у 

двох положеннях одночасно за 1 годину = 237,60 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 0,83 грн. 
Витрати на  послуги з водопостачання та водовідведення за грудень місяць 

2019 року склали 197,56 грн. 

Середньоденні витрати 197,56 грн. : 30 днів = 6,59 грн. 

Витрати на водопостачання і водовідведення за годину 6,59 грн. : 8 год. = 0,83 

грн. 

ІІ. Господарські витрати: 35,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби – 35,00 грн.  

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98 

грн. 
 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 



                               ДОДАТОК 2 

 

 

Розрахунки тарифу на платні спортивні послуги 

в ігровому залі КЗ ЗМДЮСШ під час опалювального сезону при 

включеному нагрівальному елементі у другому положенні  

(потужність 1,3 кВт/1 год.)  

 
І. (128,71 грн.) + ІІ. (35,00 грн.) + ІІІ. (198,98 грн.) = ТАРИФ 362,69 грн./1 годину 

 

І.Вартість енергоресурсів: 4,32 грн. + 123,56 грн. + 0,83 грн. =  128,71 грн. 

1. Освітлення (електроенергія) – 4,32 грн. 

30 ламп  х 50 Вт = 1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн. = 4,32 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 123,56 грн. 
Для опалення спортивного комплексу використовуються електрокаміни 

«Термія» ТУ  У 29.7-14307771-009:2006 (дальше - конвектори) - 2,5 кВт./1 год.: 

1.Коридор – 5 конвекторів, 

2.Роздягальня – 2 конвектори, 

3.Роздягальня – 2 конвектори, 

4.Сходова площадка – 2 конвектори, 

5.Спортивний зал – 26 конвекторів. 

Розрахунок вартості використання опалення за 1 годину для внесення до 

вартості тарифу - 26 електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (спортивний зал) + 5 

електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (коридор) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 

кВт. (роздягальня) при включеному нагрівальному елементі у другому 

положенні:  

33 елек./кам. х 1,3 кВт./1 год. х 2,88 грн./1 кВт. = 123,56 грн./1 год. 

Витрати на використання опалення при включеному нагрівальному елементі у 

другому положенні за 1 годину = 123,56 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 0,83 грн. 
Витрати на  послуги з водопостачання та водовідведення за грудень місяць 

2019 року склали 197,56 грн. 

Середньоденні витрати 197,56 грн. : 30 днів = 6,59 грн. 

Витрати на водопостачання і водовідведення за годину 6,59 грн. : 8 год. = 0,83 

грн. 

ІІ. Господарські витрати: 35,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби – 35,00 грн.  

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98  

грн. 
 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 



ДОДАТОК 3 

 

Розрахунки тарифу на платні спортивні послуги 

в ігровому залі КЗ ЗМДЮСШ під час опалювального сезону при 

включеному нагрівальному елементі у першому положенні  

(потужність 1,2 кВт/1 год.)  

 
І. ( 119,20 грн.) + ІІ. (35,00 грн.) + ІІІ. (198,98 грн.) = ТАРИФ 353,18 грн./1 годину 

 

І.Вартість енергоресурсів: 4,32 грн. + 114,05 грн. + 0,83 грн.  =  119,20 грн. 

1. Освітлення (електроенергія) – 4,32 грн. 

30 ламп  х 50 Вт = 1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн. = 4,32 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 114,05 грн. 
Для опалення спортивного комплексу використовуються електрокаміни 

«Термія» ТУ  У 29.7-14307771-009:2006 (дальше - конвектори) - 2,5 кВт./1 год.: 

1.Коридор – 5 конвекторів, 

2.Роздягальня – 2 конвектори, 

3.Роздягальня – 2 конвектори, 

4.Сходова площадка – 2 конвектори, 

5.Спортивний зал – 26 конвекторів. 

Розрахунок вартості використання опалення за 1 годину для внесення до 

вартості тарифу - 26 електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (спортивний зал) + 5 

електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (коридор) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 

кВт. (роздягальня) при включеному нагрівальному елементі у першому 

положенні:  

33 елек./кам. х 1,2 кВт./1 год. х 2,88 грн./1 кВт. = 114,05 грн./1 год. 

Витрати на використання опалення при включеному нагрівальному елементі у 

першому положенні за 1 годину = 114,05 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 0,83 грн. 
Витрати на  послуги з водопостачання та водовідведення за грудень місяць 

2019 року склали 197,56 грн. 

Середньоденні витрати 197,56 грн. : 30 днів = 6,59 грн. 

Витрати на водопостачання і водовідведення за годину 6,59 грн. : 8 год. = 0,83 

грн. 

ІІ. Господарські витрати: 35,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби – 35,00 грн.  

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98 

грн. 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 



ДОДАТОК 4 

 

 

Розрахунки тарифу на платні послуги 

душової кімнати в приміщенні ігрового спортивного залу КЗ ЗМДЮСШ 
  
І. (4,38 грн.) + ІІ. (7,84 грн.) + ІІІ. (25.00 грн.) = ТАРИФ – 37,22 грн. для однієї особи 

 

І.Вартість енергоресурсів:1,88 грн. + 0,00 грн. + 2,50 грн. = 4,38 грн.  
Розрахунковий час послуги 15 хвилин. 

1. Електроенергія – 1,88 грн. 
Нагрівання води бойлером 2,5 кВт/год х 2,88 грн. = 7,20 грн. : 4 = 1,80 грн. 

Освітлення  – 100 Вт = 0,1 кВт/год х 2,88 грн. = 0,29 грн.  : 4 = 0,08 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 0,00 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 2,50 грн. 
Згідно тарифів встановлених в м. Заставна для бюджетних установ та 

організацій вартість постачання 1м3 води складає 26,15 грн., вартість 

відведення 1м3 води складає 23,24 грн. 

Вартість  водопостачання 1 літри води складає 26,15 грн. / 1000 літрів = 0,03 

грн. 

Вартість  водовідведення 1 літри води складає 23,24 грн. / 1000 літрів = 0,02 

грн. 

Вартість витрат водопостачання та водовідведення для прийняття душу однією 

особою = 0,03 грн. + 0,02 грн.  х 50 літрів = 2,50 грн. 

ІІ. Господарські витрати: 7,84 грн. 

Миючі та дезінфікуючі засоби – 7,84 грн.  

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 25,00  

грн. 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 5 

 

 

Розрахунки тарифу на проведення спортивно-масових 

заходів з фізичної культури, офіційних змагань з видів спорту 

з комплексним використанням приміщення КЗ ЗМДЮСШ 

(ігровий зал, роздягальні, душова),  

що веде до припинення надання інших платних послуг 

під час опалювального сезону  

при включеному нагрівальному елементі у двох положеннях одночасно  

(потужність 2,5 кВт/1 год.)  

 
І. (1556,47 грн.) + ІІ. (210,00 грн.) + (198,98 грн.) = ТАРИФ 1965,45 грн. при 

розрахунковому часі проведення заходів 6 годин  

 

І.Вартість енергоресурсів: 12.47 грн. + 32,00 грн. + 1512,00 грн. = 

1556,47грн. 

1.Освітлення (електроенергія)  – 12,47 грн. 
Ігровий зал: 30 ламп  х 50 Вт =  1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн.= 4,32 грн. 

Сумарна потужність освітлювальних приладів в інших приміщеннях загального 

користування: 0,33 кВт/год   х 2,88 грн. = 0,95 грн. 

Нагрівання води бойлером в душовій кімнаті  2,5 кВт/год х 2,88 грн. = 7,20 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 1512,00 грн. 
Для опалення спортивного комплексу використовуються електрокаміни 

«Термія» ТУ  У 29.7-14307771-009:2006 (дальше - конвектори) - 2,5 кВт./1 год.: 

1.Коридор – 5 конвекторів, 

2.Роздягальня – 2 конвектори, 

3.Роздягальня – 2 конвектори, 

4.Сходова площадка – 2 конвектори, 

5.Спортивний зал – 26 конвекторів. 

Розрахунок вартості використання опалення за 1 годину для внесення до 

вартості тарифу - 26 електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (спортивний зал) + 5 

електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (коридор) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 

кВт. (роздягальня 1) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 кВт. (роздягальня 2) при 

включеному нагрівальному елементі у двох положеннях одночасно (повна 

потужність):  

35 елек./кам. х 2,5 кВт./1 год. х 2,88 грн./1 кВт. = 252,00 грн./1 год. 

Витрати на використання опалення при включеному нагрівальному елементі у 

двох положеннях одночасно за 1 годину = 252,00 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 252,00 грн. /1год. х 6 год. = 1512,00 

3.Водопостачання та водовідведення – 32,00 грн. 
3.1.Згідно тарифів встановлених в м. Заставна для бюджетних установ та 

організацій вартість постачання 1м3 води складає 26,15 грн., вартість 



відведення 1м3 води складає 23,24 грн. 

Вартість  водопостачання 1 літри води складає 26,15 грн. / 1000 літрів = 0,03 

грн. 

Вартість  водовідведення 1 літри води складає 23,24 грн. / 1000 літрів = 0,02 

грн. 

Вартість витрат водопостачання та водовідведення для користування туалетом 

однією особою = 0,03 грн. + 0,02 грн.  х 8 літрів (використання при одному 

зливанні бачка в туалеті) = 0,40 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 0,40 грн. х 80 чоловік х 6 год. = 32,00 грн. 

ІІ. Господарські витрати: 210,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби, малоцінні предмети для поточного ремонту 

сантехнічного обладнання, тощо – 210,00 грн. 

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98 

грн. 

 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 6 

 

Розрахунки тарифу на проведення спортивно-масових 

заходів з фізичної культури, офіційних змагань з видів спорту 

з комплексним використанням приміщення КЗ ЗМДЮСШ 

(ігровий зал, роздягальні, душова),  

що веде до припинення надання інших платних послуг 

під час опалювального сезону  

при включеному нагрівальному елементі у другому положенні  

(потужність 1,3кВт/1 год.)  

 
І. (830,71 грн.) + ІІ. (210,00 грн.) + (198,98 грн.) = ТАРИФ 1239,69 грн. при 

розрахунковому часі проведення заходів 6 годин  

 

І.Вартість енергоресурсів: 12.47 грн. + 32,00 грн. + 786,24 грн. = 830,71 грн. 

1.Освітлення (електроенергія)  – 12,47 грн. 
Ігровий зал: 30 ламп  х 50 Вт =  1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн.= 4,32 грн. 

Сумарна потужність освітлювальних приладів в інших приміщеннях загального 

користування: 0,33 кВт/год   х 2,88 грн. = 0,95 грн. 

Нагрівання води бойлером в душовій кімнаті  2,5 кВт/год х 2,88 грн. = 7,20 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 786,24 грн. 
Для опалення спортивного комплексу використовуються електрокаміни 

«Термія» ТУ  У 29.7-14307771-009:2006 (дальше - конвектори) - 2,5 кВт./1 год.: 

1.Коридор – 5 конвекторів, 

2.Роздягальня – 2 конвектори, 

3.Роздягальня – 2 конвектори, 

4.Сходова площадка – 2 конвектори, 

5.Спортивний зал – 26 конвекторів. 

Розрахунок вартості використання опалення за 1 годину для внесення до 

вартості тарифу - 26 електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (спортивний зал) + 5 

електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (коридор) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 

кВт. (роздягальня 1) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 кВт. (роздягальня 2) при 

включеному нагрівальному елементі у другому положенні (потужність 1,3 кВт./ 

1 год.):  

35 елек./кам. х 1,3 кВт./1 год. х 2,88 грн./1 кВт. = 131,04 грн./1 год. 

Витрати на використання опалення при включеному нагрівальному елементі у 

другому положенні за 1 годину = 131,04 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 131,04 грн. /1год. х 6 год. = 786,24 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 32,00 грн. 
3.1.Згідно тарифів встановлених в м. Заставна для бюджетних установ та 

організацій вартість постачання 1м3 води складає 26,15 грн., вартість 

відведення 1м3 води складає 23,24 грн. 

Вартість  водопостачання 1 літри води складає 26,15 грн. / 1000 літрів = 0,03 



грн. 

Вартість  водовідведення 1 літри води складає 23,24 грн. / 1000 літрів = 0,02 

грн. 

Вартість витрат водопостачання та водовідведення для користування туалетом 

однією особою = 0,03 грн. + 0,02 грн.  х 8 літрів (використання при одному 

зливанні бачка в туалеті) = 0,40 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 0,40 грн. х 80 чоловік х 6 год. = 32,00 грн. 

ІІ. Господарські витрати: 210,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби, малоцінні предмети для поточного ремонту 

сантехнічного обладнання, тощо – 210,00 грн. 

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98 

грн. 

 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 7 

 

Розрахунки тарифу на проведення спортивно-масових 

заходів з фізичної культури, офіційних змагань з видів спорту 

з комплексним використанням приміщення КЗ ЗМДЮСШ 

(ігровий зал, роздягальні, душова), що веде до припинення надання інших 

платних послуг під час опалювального сезону при включеному 

нагрівальному елементі у першому положенні  (потужність 1,2кВт/1 год.)  

 

І. (770,23 грн.) + ІІ. (210,00 грн.) + (198,98 грн.) = ТАРИФ 1179,21 грн. 

при розрахунковому часі проведення заходів 6 годин  

 

І.Вартість енергоресурсів: 12.47 грн. + 32,00 грн. + 725,76 грн. = 770,23 грн. 

1.Освітлення (електроенергія)  – 12,47 грн. 
Ігровий зал: 30 ламп  х 50 Вт =  1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн.= 4,32 грн. 

Сумарна потужність освітлювальних приладів в інших приміщеннях загального 

користування: 0,33 кВт/год   х 2,88 грн. = 0,95 грн. 

Нагрівання води бойлером в душовій кімнаті  2,5 кВт/год х 2,88 грн. = 7,20 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 725,76 грн. 
Для опалення спортивного комплексу використовуються електрокаміни 

«Термія» ТУ  У 29.7-14307771-009:2006 (дальше - конвектори) - 2,5 кВт./1 год.: 

1.Коридор – 5 конвекторів, 

2.Роздягальня – 2 конвектори, 

3.Роздягальня – 2 конвектори, 

4.Сходова площадка – 2 конвектори, 

5.Спортивний зал – 26 конвекторів. 

Розрахунок вартості використання опалення за 1 годину для внесення до 

вартості тарифу - 26 електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (спортивний зал) + 5 

електрокамінів «Термія» - 2,5 кВт. (коридор) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 

кВт. (роздягальня 1) + 2 електрокаміни «Термія» - 2,5 кВт. (роздягальня 2) при 

включеному нагрівальному елементі у першому положенні (потужність 1,2 

кВт./ 1 год.):  

35 елек./кам. х 1,2 кВт./1 год. х 2,88 грн./1 кВт. = 120,96 грн./1 год. 

Витрати на використання опалення при включеному нагрівальному елементі у 

першому положенні за 1 годину = 120,96 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 120,96 грн. /1год. х 6 год. = 725,76 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 32,00 грн. 
3.1.Згідно тарифів встановлених в м. Заставна для бюджетних установ та 

організацій вартість постачання 1м3 води складає 26,15 грн., вартість 

відведення 1м3 води складає 23,24 грн. 

Вартість  водопостачання 1 літри води складає 26,15 грн. / 1000 літрів = 0,03 

грн. 

Вартість  водовідведення 1 літри води складає 23,24 грн. / 1000 літрів = 0,02 



грн. 

Вартість витрат водопостачання та водовідведення для користування туалетом 

однією особою = 0,03 грн. + 0,02 грн.  х 8 літрів (використання при одному 

зливанні бачка в туалеті) = 0,40 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 0,40 грн. х 80 чоловік х 6 год. = 32,00 грн. 

ІІ. Господарські витрати: 210,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби, малоцінні предмети для поточного ремонту 

сантехнічного обладнання, тощо – 210,00 грн. 

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98 

грн. 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 8 

 

 

Розрахунки тарифу на проведення спортивно-масових 

заходів з фізичної культури, офіційних змагань з видів спорту 

з комплексним використанням приміщення КЗ ЗМДЮСШ 

(ігровий зал, роздягальні, душова),  

що веде до припинення надання інших платних послуг 

 
І. (770,23 грн.) + ІІ. (210,00 грн.) + (198,98 грн.) = ТАРИФ 1179,21 грн. при 

розрахунковому часі проведення заходів 6 годин  

 

І.Вартість енергоресурсів: 12.47 грн. + 32,00 грн. + 00,00 грн. = 55,70 грн. 

1.Освітлення (електроенергія)  – 12,47 грн. 
Ігровий зал: 30 ламп  х 50 Вт =  1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн.= 4,32 грн. 

Сумарна потужність освітлювальних приладів в інших приміщеннях загального 

користування: 0,33 кВт/год   х 2,88 грн. = 0,95 грн. 

Нагрівання води бойлером в душовій кімнаті  2,5 кВт/год х 2,88 грн. = 7,20 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 00,00 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 32,00 грн. 

3.1.Згідно тарифів встановлених в м. Заставна для бюджетних установ та 

організацій вартість постачання 1м3 води складає 26,15 грн., вартість 

відведення 1м3 води складає 23,24 грн. 

Вартість  водопостачання 1 літри води складає 26,15 грн. / 1000 літрів = 0,03 

грн. 

Вартість  водовідведення 1 літри води складає 23,24 грн. / 1000 літрів = 0,02 

грн. 

Вартість витрат водопостачання та водовідведення для користування туалетом 

однією особою = 0,03 грн. + 0,02 грн.  х 8 літрів (використання при одному 

зливанні бачка в туалеті) = 0,40 грн. 

При розрахунковій  кількості  спортсменів - учасників  спортивних  заходів 80 

чоловік та розрахунковому часі проведення спортивно-масових заходів 6 

години вартість  послуги становить: 0,40 грн. х 80 чоловік х 6 год. = 32,00 грн. 

ІІ. Господарські витрати: 210,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби, малоцінні предмети для поточного ремонту 

сантехнічного обладнання, тощо – 210,00 грн. 

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98 

грн. 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 



ДОДАТОК 9 

 

 

Розрахунки тарифу за користування  

тренажерним залом КЗ ЗМДЮСШ 
  
ТАРИФ 19,49 грн. за 1 годину для одного відвідувача 

  

І.Вартість енергоресурсів: 3,46 гн. + 0,00 грн.  + 2,50 грн. = 5,96 грн. 
1. Освітлення (електроенергія) – 3,46 грн. 

4 лампи  х 30 Вт = 0,3 кВт/год х 2,88 грн. = 3,46 грн. 

2. Опалення (теплопостачання) – 0,00 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 2,50 грн. 

Згідно тарифів встановлених в м. Заставна для бюджетних установ та 

організацій вартість постачання 1м3 води складає 26,15 грн., вартість 

відведення 1м3 води складає 23,24 грн. 

Вартість  водопостачання 1 літри води складає 26,15 грн. / 1000 літрів = 0,03 

грн. 

Вартість  водовідведення 1 літри води складає 23,24 грн. / 1000 літрів = 0,02 

грн. 

Вартість витрат водопостачання та водовідведення для прийняття душу однією 

особою = 0,03 грн. + 0,02 грн.  х 50 літрів = 2,50 грн. 

ІІ. Господарські витрати: 1,12 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби – 1,12 грн.  

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази:  12,41  

грн. 
 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 10 

 

 

Розрахунки тарифу за користування  

спортивним інвентарем КЗ ЗМДЮСШ 
  

ТАРИФ: 

Тенісні ракетки : 40,00 грн. за пару  

 

І. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 40,00 грн. 
  

ТАРИФ: 

Ракетки для гри в бадмінтон: 40,00 грн. за пару  

 

І. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 40,00 грн. 
  

ТАРИФ: 

Ракетки для гри у великий теніс : 50,00 грн. за пару  

 

І. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 50,00 грн. 

  

ТАРИФ: 

М’ячі (баскетбольні, волейбольні, гандбольні, футбольні) : 1 шт.- 50,00 грн.  
 

І. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 50,00 грн. 
  

ТАРИФ: 

Манішки : 50,00 грн. за комплект 
 

І. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 50,00 грн. 

 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 11 

 

 

Розрахунки тарифу на платні спортивні послуги 

в ігровому залі КЗ ЗМДЮСШ  

(без використання опалення) 

 
І. (16,39 грн.) + ІІ. (35,00 грн.) + ІІІ. (198,98 грн.) = ТАРИФ 239,13 грн./1 годину 

 

І.Вартість енергоресурсів: 4,32 грн. + 00,00 грн. + 0,83 грн. грн. =  5,15 грн. 

1. Освітлення (електроенергія) – 4,32 грн. 

30 ламп  х 50 Вт = 1500 Вт = 1,5 кВт/год х 2,88 грн. = 4,32 грн. 

2. Опалення (використання електроенергії) – 00,00 грн. 

3.Водопостачання та водовідведення – 0,83 грн. 
Витрати на  послуги з водопостачання та водовідведення за грудень місяць 

2019 року склали 197,56 грн. 

Середньоденні витрати 197,56 грн. : 30 днів = 6,59 грн. 

Витрати на водопостачання і водовідведення за годину 6,59 грн. : 8 год. = 0,83 

грн. 

ІІ. Господарські витрати: 35,00 грн. 
Миючі та дезінфікуючі засоби – 35,00 грн.  

ІІІ. Витрати на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази: 198,98  

грн. 
 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 12 

 

ЗРАЗОК 

 

 

КВИТАНЦІЯ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ 

 

 

Квитанція № _______      від «_______» _____________________20_______ 

року 

Сума:  

Платник:  

 

Місце 

проживання: 

 

 

 

 

Отримувач: 

Назва:  Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

комунальний заклад Заставнівська міська дитячо-

юнацька спортивна школа 

Банк: ГУДКСУ у Чернівецькій області 

Код ЄДРПОУ: Рахунок:  

43065925 UA238201720314221005203

156162 

 

 

Призначення 

платежу: 

 

 

За надання платних послуг згідно договору № 

_____від_______20___ року 

 

Платник:  

 

 

 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК                                                                                      ДОДАТОК 13 

 

 

ДОГОВІР № __/____ 

 

НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ  

 

комунальним закладом  

Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа 

 Заставнівської міської ради Чернівецької області, 

закладом фізичної культури і спорту,  

що утримується за рахунок бюджетних коштів 

 

м. Заставна                                                                                        «___» _______ 

20___ року 

          

Комунальний заклад Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа 

Заставнівської міської ради Чернівецької області, в особі директора, Леваніної 

Інни Ігорівни, що діє на підставі Статуту комунального закладу Заставнівська 

міська дитячо-юнацька спортивна школа (далі - Виконавець), з однієї сторони і 

______________________ (далі - Замовник) з іншої сторони,  разом - Сторони,  

уклали цей договір про наступне (далі - Договір). 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Виконавець зобов’язується надати платні послуги, а Замовник прийняти і 

оплатити квитанцію про надані платні послуги відповідно до розрахунку 

тарифів на платні послуги, що надається Виконавцем, в кількості та за ціною 

згідно специфікації, що додається до цього договору (далі – Послуги). 

1.2. Розміри оплати за надані Послуги можуть бути зменшені залежно від 

потреби Замовника. 

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ 

 

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику  послуги, якість яких відповідає 

технічним умовам та стандартам України, представленим  взірцям та 

перевіряється при отримані послуги.  

III. ЦІНА ТА СУМА ДОГОВОРУ 

 

3.1. Ціни на послуги, вказуються в розрахункових квитанціях оформлених 

згідно із замовленням Виконавця (чи уповноваженої особи Виконавця). 

3.2. Ціни встановлюються в національній валюті України в безготівковій 

формі. 

3.3. Сума договору становить 00.00 (вказуєть сума прописом ) грн. 00 коп.  



3.4. Ціна цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною згодою Сторін. 

В Замовника виникають бюджетні зобов’язання за цим Договором у разі 

наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.     

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

 

4.1. Замовник оплачує повну вартість послуги, після отримання від Виконавця  

(чи уповноваженої особи Виконавця) квитанції на протязі одного банківського 

дня, шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавця, вказаний у реквізитах в цьому Договорі. 

4.2. У випадку затримки бюджетного фінансування розрахунок за вартість 

послуги здійснюється протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання 

Замовником  бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок. 

V. МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

5.  Місце надання послуг : м. Заставна, вул. Незалежності, буд. 93/а, 

комунальний заклад Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа 

Заставнівської міської ради Чернівецької області. 

  

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

6.1. Сторони зобов'язуються виконувати умови даного Договору, вчасно робити 

розрахунки та інформувати один одного про дії, пов'язані з виконанням своїх 

зобов'язань стосовно цього Договору. 

6.2. Права та обов’язки Замовника. 

6.2.1. Замовник зобов'язаний: 

6.2.1/1.  Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги.  

6.2.1/2. Отримати від Виконавця послуги на умовах передбачених даним 

Договором. 

6.2.2. Замовник має право: 

6.2.2/1. На одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 

інформації про послуги; 

6.2.2/2. Отримати замовлені послуги  належної якості та у визначений цим 

договором термін;  

6.2.2/3. При виявленні недоліків у отриманні послуг - на безоплатне усунення 

недоліків у отриманні послуг або відшкодування витрат Замовником. 

6.3. Права та обов’язки Виконавця. 

6.3.1. Виконавець зобов'язаний: 

6.3.1/1. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам 

установленим розділом II, у строки встановлені цим Договором; 

6.3.1/2. Проінформувати Замовника безпосередньо перед наданням послуг, про  

можливості, та ціль їх використання, гарантійний строк експлуатації. 

6.3.2. Виконавець має право: 

6.3.2/1.  Своєчасно та в  повному  обсязі отримати  плату за надані послуги. 



VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за 

Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Законами України.  

7.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права й обов'язки за даним 

договором третій Стороні без письмової згоди іншої. 

7.3.У разі порушення Замовником строків розрахунків по даному Договору, він 

зобов'язується сплатити на користь Виконавця  пеню у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ, що діяла на момент такого порушення, за кожен день 

прострочення платежу. 

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на 

себе зобов’язань по даному Договору. 

 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є 

наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор - пожежа, повінь, 

землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття 

уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів 

тощо), які безпосередньо впливають на виконання цього Договору і виникли 

після його укладення.  

8.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в 

результаті дії обставин форс-мажору, зобов’язана негайно в письмовій формі 

повідомити іншу Сторону про настання таких обставин і прийняти всі можливі 

заходи для максимального обмеження негативних наслідків, а також надати 

протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів таких обставин документальне 

підтвердження. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини 

форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані 

обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.  

8.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання 

Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права 

посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за 

Договором.  

8.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-

промислової палати України або іншого уповноваженого органу.  

8.5. Виконання цього Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на 

час дії таких обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш трьох 

місяців, кожна Сторона вправі розірвати Договір цілком чи частково й у цьому 

випадку жодна зі Сторін не вправі жадати від іншої Сторони виплати можливих 

збитків. Сторони зобов'язуються протягом 1 (одного) місяця провести 

взаєморозрахунки, що залишилися, якщо між ними існують заборгованості.  

 

 



IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей за даним Договором чи в 

зв'язку з ним, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом  взаємних  

переговорів та консультацій.  

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори/розбіжності вирішуються у 

судовому порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 
 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ Й УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

 

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «____» 

________20____ р., але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань 

Сторонами. 

10.2. Дострокове припинення дії Договору може мати місце за згодою Сторін 

або на підставах, передбачених чинним законодавством України. 

10.3. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за Договором та 

одностороння зміна умов Договору не допускається. 

10.4. Цей   Договір   укладається   і   підписується   у  2 примірниках, що мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

 

XI. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

11.1. Усі зміни і доповнення до даного Договору оформляються в письмовій 

формі і набирають сили з моменту підписання їх обома Сторонами. 

 

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

 

Виконавець                                                                  Замовник 

 

Комунальний заклад «Заставнівська 

міська дитячо-юнацька спортивна 

школа» Заставнівська міська рада 

Чернівецької області 

вул. Незалежності, 93/а, м. Заставна, 

Чернівецька 

обл., 59400,  E-mail: 

kzduschzastavna@ukr.net 

 

Директор КЗ ЗМДЮСШ 

               І. Леваніна 

Заступник директора з адміністративно-

господарської роботи 

                                           С. Кулінкович   

Замовник ________________ 

Паспорт _______________________  

від ______________року 

Виданий _________________  

 

 

 

 

 

Підпис фізичної особи_________ 

Секретар міської ради                                           Р. Леванін 

mailto:kzduschzastavna@ukr.net


Додаток до договору №____/____  

від «______» ____________ 20___р. 

 

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

№ 

п/п 

Найменування 

 послуги 

Одиниця  

вимірювання 

Кількість Ціна  

за одиницю 

грн.  

Сума грн. 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Всього:  

              

            Виконавець                                                              Замовник 

 

Директор КЗ ЗМДЮСШ 

               І. Леваніна 

Заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи 

                                         С. Кулінкович   

Замовник _______________ 
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