
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 31.08. 2022 № 291 

                 м. Золотоноша 
 

Про затвердження тарифів на платні послуги,  

які надаються Золотоніською дитячо-юнацькою 

спортивною школою 
 

Розглянувши лист відділу освіти (30.08.2022 № 1924), враховуючи 

початок опалювального періоду та проведений моніторинг економічних 

витрат на послуги, відповідно до ст. 32, 40 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”- 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються ДЮСШ:  

1.1 Використання басейну:   

- разове відвідування: діти – 50 грн./год., дорослі – 100 грн./год.; 

- абонемент відвідування плавального басейну на місяць (два рази на 

тиждень): діти - 300 грн./год., дорослі – 700 грн./год. 

1.2  Використання спортивних майданчиків:   

- проведення тренувальних занять командами, що готуються до змагань 

– 150 грн./год.; 

- проведення змагань, участь команд  - 300 грн./год. 

2. Встановити, що всіма видами послуг Золотоніської ДЮСШ 

безкоштовно користуються вихованці спортивної школи, організовані групи 

дітей навчальних закладів громади, діти-сироти та позбавлені батьківського 

піклування, діти-інваліди, діти учасників бойових дій, діти з багатодітних 

сімей.  

3. Рішення вступає в дію з 01 вересня  2022 року. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар ради                                    Наталія СЬОМАК  

 
 

 

Ольга Строкань 23303 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 31.08. 2022 № 291 

 

Розрахунок 

вартості платних послуг в басейні ДЮСШ     

середньостатичні витрати за один день роботи басейну 

(згідно діючих тарифів) з 1 вересня 2022 року 

 
№ 

з/п 

Назва показників Вартість, 

грн. за один 

день 

1. Заробітна плата 

Прибиральниця – 6500,00 грн + (2-ий тарифний розряд 3153,00 грн х 

10% (за використання дезрозчинів) =315,30 грн) = 6815,30 грн/2 = 

3407,65 грн 

Медсестра – 6500,00 грн + (6-ий тарифний розряд 4195,00 грн х 30% 

(вислуга років) = 1258,50 грн) = 7758,50 грн/2 = 3879,25 грн  

Тренер – 6838,80 грн + (11-ий тарифний розряд 6838,8 грн х 30% 

(вислуга років) = 2051,64 грн) = 8890,44 грн/2 = 4445,22 грн 

Всього: 11732,12 грн 

Нарахування – 22 % 

11732,12 грн х 22% = 2581,07 грн 

Разом 11732,12 грн + 2581,07 грн = 14313,19 грн 

 

 

 Всього: 14313,19 грн/22 робочі дні = 650,60 грн 650,60 грн 

2. Комунальні послуги: 

Опалення  330 Гкал/6 міс. = 55,00 Гкал/міс./22 роб.дні = 2,50 

Гкал/день 

2,50 Гкал/24год. х 8 год./90 відв. х 60 відв. = 0.56 Гкал 

0.56 х 3880,07 грн = 2172,84 грн 

Водопостачання та водовідведення 24м.куб за добу/90 відв. х 60 

відв. = 16 м.куб. 

16 м.куб. х 49,20 грн = 784,00 грн 

Електроенергія 100 Квт/90 відв. х 60 відв. = 66,67 Квт 

66,67 Квт  х 6,676 грн = 445,06 грн 

 

 Всього: 3401,90 грн 

3. Матеріальні витрати 447,50 грн 

4. Загальна вартість платної послуги 4500,00 грн 

 

Середня потужна спроможність басейну 110 відвідувачів: 

50 відвідувачів – учні школи безкоштовно (шкільні уроки, група здоров’я) 

60 відвідувачів згідно оплати: 

30 дітей х 50,00 грн = 1500,00 грн 

30 чол. х 100,00 грн = 3000,00 грн 

1500,00 грн + 3000,00 грн = 4500,00 грн 

Вартість платної послуги на одного відвідувача: 

 1) Плавання в басейні (для дитини)  – 50,00 грн (вартість за 1 годину); 

2) Плавання в басейні(для дорослого) – 100,000 грн (вартість за 1 годину). 

 

 

Керуючий  справами                                                  Оксана ШАКУРА 


