ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАКАЗ
_____________________ 2021 р.

№ _______________

Про встановлення
вхідної плати до музею
Відповідно до рішення Київської міської ради від 11.02.2021 р. № 18/59 «Про
врегулювання питання відвідування окремими категоріями населення музеїв територіальної
громади міста Києва»
НАКАЗУЮ:
1.

Наказ «Про встановлення вхідної плати та платних послуг до музею від 28
лютого 2017 року № 19 вважати таким, що втратив силу з 16.03.2021 року.

2.

Затвердити та встановити з 16.03.2021 р. вартість вхідної плати до музею
згідно з додатком № 1 до наказу.

3.

Затвердити та встановити з 16.03.2021 р. право на безкоштовне відвідування
музею згідно з додатком № 2 до наказу.

4.

Встановити, що останній понеділок місяця є безкоштовним для відвідування
закладу всіма категоріями населення.

5.

Встановити, що кожний понеділок місяця є безкоштовним для відвідування
закладу для дітей шкільного віку, учнів професійно-технічних училищ, студентів
вищих навчальних закладів України.

6.

Встановити щороку 18 травня «День відкритих дверей музеїв»

є

безкоштовним для відвідуванням закладу всіма категоріями населення.
7.

Бухгалтеру Чумаковій С.О. здійснити перепрограмування касового апарату та
проводити оплату послуг з відвідування музею за встановленими цінами.

Бухгалтеру Чумаковій С.О. вести облік осіб, що мають право на безкоштовне

8.

відвідування музею, за умови пред’явлення відповідного посвідчення.
Контроль за дотримання касової дисципліни покласти на головного бухгалтера

9.

Шаповал М.В. Бухгалтерії врахувати даний наказ при здійсненні бухгалтерських
операцій.
Контроль за веденням обліку облік осіб, що мають право на пільгове та

10.

безкоштовне відвідування музею, за умови пред’явлення відповідного посвідчення
покласти на заступника генерального директора з науково-освітньої роботи Коцар
Л.О.
11.

Ознайомити з цим наказом під розпис працівників музею.

12.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Генеральний директор

Людмила СТРОКОВА

Додаток 1 до наказу №_____
від
«Затверджую»
Генеральний директор
Національного музею українського
народного декоративного мистецтва
________________Людмила СТРОКОВА

Вартість вхідної плати до музею
Найменування квитка

Вартість

Дорослий вхідний квиток

60,00 грн

Шкільний вхідний квиток

20,00 грн

Пільговий квиток*

30,00 грн

Пільговий квиток «Картка киянина»**

50,00 грн.

Сімейний квиток

120,00 грн.

* Пільговий квиток діє за умови пред’явлення відповідного посвідчення, таким категоріям
населення:
студенти;
пенсіонери;
особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
вдови осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
діти війни;
особи з інвалідністю II групи;
особи з багатодітних сімей.
** Пільговий квиток «Картка киянина» діє за умови пред’явлення багатофункціональної
електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»

Додаток 2 до наказу №_____
від
«Затверджую»
Генеральний директор
Національного музею українського
народного декоративного мистецтва
________________Людмила СТРОКОВА
1. Встановити безкоштовне відвідування (крім екскурсійного обслуговування) закладу, за
умови пред’явлення відповідного посвідчення, таким категоріям населення.
o особи з інвалідністю І групи;
o ветерани війни (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники
війни);
o особи, які отримали статус постраждалого учасника Революції Гідності;
o військовослужбовці строкової служби та які були призвані на військову службу за
призовом у зв'язку з мобілізацією;
o особи, звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час
проходження військової служби;
o батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час
проходження військової служби;
o члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
o реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є
пенсіонерами;
o особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та II категорії;
o діти-сироти;
o діти, позбавлені батьківського піклування;
o діти дошкільного віку;
o працівники музеїв та закладів музейного типу;
o здобувачі вищої освіти відповідного фахового напрямку.
2. Встановити безкоштовне відвідування та екскурсійне обслуговування для:
o іноземних делегацій (за офіційними зверненням органів виконавчої влади/місцевого
самоврядування);
o груп осіб із соціально незахищених верств населення (за офіційними зверненнями
соціальних служб міста Києва);
o членів національних спілок відповідно до фахового напрямку культурно-освітнього
закладу
o членів «Міжнародної ради музеїв (ІСОМ)».

