
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 320 

 

Про встановлення тарифів на платні послуги, що 

надаються в комунальному підприємстві 

Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 06 квітня 2021 р. № 143, відповідно до статей 7,11,13 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпункту 2 

пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури», 

виконавчий комітет Білоцерківської міської ради вирішив: 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються в комунальному підприємстві 

Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій  згідно додатку.  

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 12 червня 2018 року № 253 «Про тарифи на послуги в новій редакції, які 

надаються  Будинком урочистих подій». 

 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити  рішення в засобах масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                         Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

 міської ради                              

від 25.05. 2021 р. № 320 

 

 

Тарифи на платні послуги, що надаються в комунальному підприємстві Білоцерківської 

міської ради Будинок урочистих подій 

 

п/п Послуги 

Одиниця 

виміру 

(послуга) 

Ціна  

без 

ПДВ 

(грн) 

Ціна 

 з ПДВ 

(грн) 

1 Надання великих залів урочистих подій  для проведення 

обряду одруження.  

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та 

святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному 

розмірі. 

1 2380,00 2856,00 

2 Надання малого залу урочистих подій  для проведення 

обряду одруження. 

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та 

святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному 

розмірі. 

1 588,00 705,60 

3 Проведення виїзного обряду одруження. 

 *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та 

святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному 

розмірі. 

1 2750,00 3300,00 

4 Проведення обряду  ювілейних свят. 

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та 

святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному 

розмірі.  

1 2380,00 2856,00 

5 Надання приміщення для проведення презентацій, 

семінарів, зустрічей у великому залі 1 година.  

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та 

святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному 

розмірі. 

1 632,50 759,00 

6 Надання приміщення для проведення презентацій, 

семінарів, зустрічей у малому залі 1 година. 

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та 

святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному 

розмірі. 

1 440,00 528,00 

7 Прокат костюмів «Янголят», «Квіткові дівчата», 

українських у залах.  

*Примітка: на виїзді, у вихідні (неділя, понеділок), не 

робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у 

подвійному розмірі. 

1 357,50 429,00 

  



                                                                               2                                      Продовження додатка  

 

8 Проведення фуршету у залах.  

*Примітка: проведення фуршету на виїзді у вихідні 

(неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата 

послуги здійснюється у подвійному розмірі. 

1 220,00 264,00 

9 Організація проведення обряду «Шлюб за 24 години». 1 3300,00 3960,00 

10 Надання в оренду фотозони. 1 220,00 264,00 

                                                                                                         

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                      Анна ОЛІЙНИК 

 


