


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Це положення визначає порядок надання платних послуг 

користувачам бібліотеки Донбаського державного педагогічного університету. 

 1.2. Підставою для надання конкретного виду платних послуг є такі 

регламентуючі документи: 

 Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (27.01.1995 р.) зі 

змінами і доповненнями. 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами 

та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності» (27.08.2010 р. № 796). 

 «Перелік  платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності» (27.08.2010 р. № 796). 

 «Положення про порядок надання платних послуг користувачам 

бібліотеки базового університету Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

 «Перелік платних послуг, які надаються користувачам бібліотеки 

базового університету ДВНЗ ДДПУ». 

 1.3. Надання платних послуг не повинно знижувати обсяг і якість 

основної діяльності бібліотеки – безплатне бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування користувачів, яке передбачається Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

 1.4. Платні послуги вводяться за Наказом ректора університету.  

 1.5. Платні послуги надаються: здобувачам (бакалаврам, магістрам, 

аспірантам, докторантам), професорсько-викладацькому складу, іншим 

категоріям користувачів. 

 1.6. До платних послуг відносяться окремі види бібліотечно-

інформаційних послуг, обсяг робіт, яких виконується бібліотекою університету 

на базі бібліотечно-бібліографічних ресурсів (документного фонду, ДПА, 

Інтернету); видача дублікату квитка користувача; користування 

міжбібліотечним абонементом (МБА), електронна доставка документів (ЕДД) 

(компенсування поштових витрат). 

 1.7. При наданні платних послуг ведеться облікова документація: 

  1.7.1. «Журнал реєстрації платних послуг»  

  1.7.2. «Зошит обліку платних послуг» в структурних підрозділах. 

 

ІІ. Технологія надання платних послуг 

 

 2.1. Згідно з діючими регламентуючими документами визначаються 

процеси, опреції, норми часу, які необхідні для реалізації кожної платної 

послуги. 





Додаток №1 

 

№ 

п/п 

ВИД ПОСЛУГИ ОДИН. 

ВИМІРУ 

ЦІНА, 

ГРН. 

1. Отримання дублікату квитка користувача квиток 

користувача 

5 грн. 

2. Користування МБА (міжбібліотечним 

абонементом) 

1 бандероль Поштові 

витрати на 

пересилку 

3. ЕДД (електронна доставка документів) 1 сторінка 5 грн. 
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