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на № 02/01-06/495 від 18.03.2013
Департамент економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій

Гребінківська районна державна адміністрація надає
перелік
регуляторних актів, які вступили в дію в ІV кварталі 2017р., в розрізі
місцевих рад.
Додаток на 2 стор.

Голова
райдержадміністрації
Бібік
91180

В. Роспопов

Перелік регуляторних актів, які вступили в дію в ІV кварталі 2017 року
№
п/п

Дата
прийняття
регуляторног
о акта

1

30.11. 2017 р.

№ РА

Назва регуляторного
акта

Рішення №
353
виконавчого
комітету
Гребінківськ
ої міської
ради

«Про погодження
Переліку платних послуг
КП «Спортивний
комплекс м. Гребінка» та
затвердження тарифу на
надання платних послуг»

Розробник РА

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне періодичне
періодичне

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням конкретного
розміру, ціни/тарифу,
місцевого податку та інше).
Затверджені послуги:
проведення групових та
індивідуальних занять з
фізичної культури та спорту
згідно з абонементами та
квитками; організація і
проведення фізкультурноспортивних та спортивновидовищних заходів,
реалізація абонементів на їх
відвідування; надання в
оренду спортивних споруд для
проведення спортивновидовищних заходів, занять з
фізичної культури та спорту;
надання послуг з проживання
в кімнатах відпочинку;
надання послуг з прокату
спортивного спорядження,
обладнання та інвентарю;
надання послуг сауни. Тариф
на надання платних послуг,
що надаються КП
«Спортивний комплекс м.
Гребінка». Надання
легкоатлетичного манежу для
занять фізичною культурою та
спортом: - мешканці міста та
району – за 2 год. 10 грн, інші
відвідувачі – 15 грн., команди
інших областей у відкритій
першості (району та
області)15 грн. - учні

Гребінківської ДЮСШ та
шкіл району безкоштовно;
надання спортивного залу для
занять фізичною культурою та
спортом: - мешканці міста та
району (група до 10 чоловік)
100 грн, - іногородні команди
150.00 грн. Оренда
футбольного поля: центральне футбольне поле за
1 год. 600.00 грн.; - футбольне
поле «Юнісь» 1 год. 150.00
грн. Оренда: - бігові доріжки1
особа/день 25,00 грн. ; спортивні майданчики 1
особа/день 30.00 грн.
Користування льодовою
ковзанкою: - дітям шкільного
віку за 1 год. 10.00 грн. –
дорослим 15 грн. - для гри в
хокей іногороднім командам
1 матч 400.00 Користування
сауною: - дорослим 2 год. 60
грн.; - дорослим з
абонементом 50 грн; тренерам ДЮСШ 25 грн.; дітям ДЮСШ 15 грн.
Проживання в кімнатах
відпочинку: - кімнати для
спортсменів 1 доба 50 грн.; інші категорії громадян 80
грн.; - кімната № 7 120 грн.; кімнати шахматного клубу
(обладнані залізними ліжками)
40 грн.; - кімнати
легкоатлетичного манежу (
обладнані залізними ліжками)
40 грн.

