
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Дванадцята сесія, другого 

пленарного засідання 

 VIІI скликання 

"18"  травня 2022 р.   смт Ємільчине № 2169 

 
 

Про   затвердження цін на  послуги 

Комунальної установи «Трудовий архів» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області  

 

 

 

Розглянувши  клопотання  директора  Комунальної установи «Трудовий  архів» 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області , відповідно до ст.28  Закону  України 

«Про місцеве самоврядування», ст.35  Закону  України «Про  Національний архівний фонд та 

архівні установи» від 24.12.1993р. №3814-XII,  Наказу Державного  комітету  архівів України 

«Про затвердження цін на роботи (послуги),що виконуються центральними державними 

архівними установами на договірних засадах»  від 06.05.2008 р.№ 82 та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань планування фінансів, бюджету та комунальної 

власності , сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  ціни на послуги , які  надаються  фізичним  та юридичним особам 

Комунальною  установою «Трудовий  архів» Ємільчинської селищної ради Житомирської 

області , згідно  додатку.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

планування фінансів, бюджету та комунальної власності . 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Додаток 

Рішення 12 сесії другого 

пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради 

VIIІ скликання 

18 травня  2022р. № 2169 
 

 
 

                                                               

Ціни на роботи(послуги), що виконуються  

КУ «Трудовий архів» Ємільчинської селищної ради  

Житомирської області 

N 

з/п  
Найменування видів робіт (послуг)  

Одиниця 

виміру  

Ціна, 

грн, 

коп.  

1 
Проведення експертизи наукової і практичної 

цінності:  
    

 з поаркушним переглядом документів  
1 одиниця 

зберігання  
1-44  

2 
Упорядкування  документів з поаркушним 

переглядом документів  

1 одиниця 

зберігання  
0-80  

3 
Формування справ із розсипу документів та 

переформування справ на особовий склад  
50 аркушів  1-68  

4 
Складання заголовків справ на особові 

справи   
10 заголовків  2-81  

5 Підшивання справ:      

 
з управлінською, творчою, науково-

технічною текстовою документацією  

1 одиниця 

зберігання  
0-65  

6 Нумерація аркушів у справах:      

 обсягом до 150 аркушів  100 аркушів  1-35  

 обсягом до 50 аркушів  50 аркушів  1-35  

 
не стандартних за форматом і якістю 

аркушів, розшитих справ  
100 аркушів  3-06  

7 Перенумеровування аркушів у справах:      

 обсягом до 150 аркушів  100 аркушів  1-98  

 обсягом до 50 аркушів  50 аркушів  1-53  

 
не стандартних за форматом і якістю 

аркушів, розшитих справ  
100 аркушів  3-75  

8 Перевіряння нумерації у справах:      

 обсягом до 150 аркушів  
до 100 

аркушів  
0-56  

 обсягом до 50 аркушів  50 аркушів  0-56  



 
не стандартних за форматом і якістю 

аркушів, розшитих справ  
100 аркушів  1-35  

9 
Проставлення архівних шифрів на 

обкладинках справ  
    

 без проставлення штемпелів  10 одиниць  0-96  

 з проставленням штемпелів  10 одиниць  1-20  

10 Написання ярликів  10 ярликів  2-25  

11 Розміщення коробок або в'язок на стелажах  
10 коробок 

(в'язок)  
2-25  

12 Складання описів справ:      

 на друкарській машинці  1 заголовок  0-48  

13 Оформлення описів  1 опис  36-04  

14 

Складання актів про виділення до знищення 

тих документів і справ, які не підлягають 

зберіганню  

1 позиція 

акта  
0-90  

15 
Формування в'язок справ, що не підлягають 

зберіганню  

10 

од.зберігання  
0-48  

16 
Складання переліків (актів, довідок) на 

відсутні документи установ  
1 перелік  72-07  

17 
Складання актів про непоправні 

пошкодження документів  
1 акт  18-02  

18 Забезпечення збереженості документів:      

 з нумерацією аркушів справ  

1 одиниця 

зберігання 

100 аркушів   

 

1-35  

19 Знепилювання справ  100 одиниць 3,37 

20 Підшивання справ:      

 що містять до 25 арк.  1 справа 0-48  

 що містять до 50 арк.  1 справа 0-72  

 що містять до 100 арк.  1 справа 1-15  

 що містять до 150 арк.  1 справа 1-69  

21 Вартість зберігання протягом 1 року справи 1 одиниця 2,42 

22 Надання послуги по видачі довідки  1 послуга 90,00 

23 
За термінове надання послуги по видачі 

довідки (протягом 3 робочих  днів) 

1 послуга 
135,00 

 

 

Директор КУ «Трудовий архів»                                                         Світлана ПОМІНЧУК 

 

 



 

Пояснювальна  записка до розрахунку на послугу по видачі довідки  

по КУ «Трудовий архів» Ємільчинської селищної ради Житомирської області . 

 

Розрахункова  потреба коштів для ведення господарської діяльності на 2022 рік  

по КУ «Трудовий архів» Ємільчинської селищної ради  Житомирської області. 

 

№ Витрати  Сума 

1. Заробітна плата на рік : 

14002,00 грн.*9 міс. =126018,00 грн. 

14432,00 грн.*3 міс. = 43296,00 грн. 

Всього                         169314,00 грн. 

 

Нарахування на заробітну плату в розмірі 22 %: 

169314,00 грн. * 22 % = 37249,08 грн.  

 

Всього витрат 169314,00грн.+37249,08 

грн.=206563,08 

 

 

 

 

206563,08 грн. 

2. Оплата послуг (послуги з обслуговуванням 

протипожежної сигналізації 428 грн. *12 міс. = 

5136,00 грн.) 

 

5136,00 грн. 

3 Орендна плата приміщення  

787,66 грн.*12 міс. = 9451,92 грн. 

9451,92 грн. 

4 Придбання канцтоварів всього 1275 грн. 

(папір 4 пачк.*220,00 грн. = 880,00 грн. 

ручка 12 шт. *10,00 грн. = 120,00 грн. 

книги реєстрації 2 шт. *100 грн. =200,00 грн 

швидкозшивачі 5 шт. *15 грн. =75,00 грн.)  

1275 грн. 

5 Заправка картріджа  

4 *200,00 грн. = 800,00 грн. 

800,00 грн. 

6 Оплата теплопостачання  60000,00 грн. 

7 Оплата водопостачання та водовідведення  600,00 грн. 

8 Оплата електроенергії 3500,00 грн. 

 Всього витрат 287326,00 грн. 

 

Визначення  вартості послуг, які надає 

 КУ «Трудовий архів» Ємільчинської селищної ради  Житомирської області,  

основані на прогнозованій потребі на 2022 рік. 

 

Прогнозована потреба в  коштах  

   на 2022 р.                                   -  287326,00 грн. 

Відповідно розрахунку  : 

- витрати на місяць(287326,00 грн. :12 міс)      -  23943,83 грн. 

  - середня кількість годин на рік  

   249 робочих дня*8год. : 12 міс                        - 166 год. 

  -витрати на 1 годину  

  23943,83 грн.:166 год          - 144,24 грн.  

-витрати на 1 хвилину 

144,24 грн. : 60 хв.       - 2,40 грн. 

 



 

Загальний розрахунок вартості надання послуги  

 

 Найменування послуги  Час 

виконання  

Розрахунок суми  

Вартість консультації  1 хв. 1хв. * 2,40 грн. = 2,40 грн. 

Оформлення заяви 3 хв. 3 хв. * 2,40 грн. = 7,20 грн. 

Пошук інформації  (відповідно 

до запиту, заяви) 

20 хв. 20 хв. * 2,40 грн. = 48,00 грн.  

Реєстрація документів в 

журналі  

2 хв. 2 хв. * 2,40 грн. = 4,80 грн. 

Набір пошукової інформації на 

ПК  

10 хв. 10 хв. * 2,40 грн. = 24,00 грн. 

Оформлення документа на 

видачу  

1,5 хв. 1,5 хв. * 2,40 грн. = 3,60 грн. 

Всього  90,00 грн. 

 

  Сума послуги складає 90,00 грн. 

 

  За термінове надання послуги (протягом 3 робочих днів) на звернення замовника 

встановлюється 50 % надбавки до суми послуги , сума послуги становить 135,00 грн.  

( 90,00 грн. * 50% = 45,00 грн; 

  90,00 грн. + 45,00 грн. = 135,00 грн. ) 

 

 

Директор КУ «Трудовий архів»                                                         Світлана ПОМІНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

12 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про   затвердження цін на  послуги Комунальної установи «Трудовий архів» 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 




