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ПОЛОЖЕННЯ 

про надання платних послуг 

державним навчальним закладом 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 

(далі по тексту – заклад освіти)  

 

 

Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

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

комунальної форми власності», спільного наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 

23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами». 

Метою надання платних послуг є отримання додаткових коштів закладом 

освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 

796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності». 

 

1. Порядок надання платних послуг закладом освіти: 

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

- замовник – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору 

(контракту, заяви) замовляє закладу освіти платну освітню послугу для 

себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її 

оплати; 

- індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку 

офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік; 

- особи, які навчаються, слухачі закладу освіти; 

- інші громадяни, яким навчальними закладами надаються платні освітні 

послуги; 

- послуга – термін вживається у значенні, визначеному Законом України 

«Про захист прав споживачів». 

 

1.2. Заклад освіти зобов’язаний: 

- безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну 

інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої 

послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

- оприлюднити: 

1) визначену вартість платної освітньої послуги, що надається для 

здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення 

кваліфікації – не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від 

осіб, що бажають її отримати; 



2) вартість інших платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 

15 календарних днів до початку їх надання. 

 

1.3. Платні освітні послуги можуть надаватись тими самими структурними 

підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним 

(регіональним) замовленням. 

1.4. При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, 

отримані закладом освіти, залишаються згідно з умовами договору 

(контракту, заяви) у розпорядженні закладу освіти для виконання його 

статутних завдань згідно з чинним законодавством. 

1.5. Кошти, отримані від надання платних освітніх послуг, зараховуються 

закладом освіти на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного 

казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим 

кошторисом з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

1.6. Матеріальні цінності, майно закладом освіти, придбане або створене за 

рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить 

закладу освіти на правах, визначених чинним законодавством, та 

використовується ним для виконання своїх функціональних 

повноважень. 

1.7. Порядок надання платних послуг закладом освіти визначається 

чинними нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють 

відповідну сферу платних послуг, визначену в переліку, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року № 796. Заклад освіти зобов’язаний поінформувати фізичну 

(юридичну) особу щодо порядку надання конкретного виду платних 

послуг, встановлених зазначеною постановою. 

1.8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року № 796 закладом освіти можуть надаватися наступні платні 

послуги: 

1.8.1. підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

1.8.2. підготовка понад регіональне (державне) замовлення в межах 

ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та 

юридичними особами, слухачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник»; 

1.8.3. підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за 

замовленням центрів зайнятості; 

1.8.4. надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних 

приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, 

що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-

виробничій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових 

умов осіб, які навчаються або працюють у закладі освіти; 

1.8.5. виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 

організація її споживання; 



1.8.6. забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в 

установленому законодавством порядку; 

1.8.7. надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування 

фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що 

тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-

виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, 

спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що 

проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також 

іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не 

погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються 

або працюють у відповідному закладі освіти (установі); 

1.8.8. організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, 

конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з 

підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок 

коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів; 

1.8.9. надання спеціально* облаштованих будинків і приміщень, що 

перебувають на балансі закладів освіти, для тимчасового проживання.  

(*Спеціально облаштовані будинки і приміщення - будинки і приміщення, 

що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в 

яких створено належні умови для проживання та відпочинку).  

 

2. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 

числа, крім послуг, передбачених 1.8.3. - 1.8.5. цього Положення. 

 

3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви – для 

фізичної особи; договору (контракту) – для фізичної або юридичної 

особи. 

На підставі договору (контракту) надаються платні освітні послуги 

відповідно до пунктів 1-4, 9-11 розділу 1 «Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної та комунальної форми власності». 

Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що 

складається замовником у довільній формі. 

 

4. Порядок визначення вартості платних послуг, що надаються закладом 

освіти: 

4.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 

економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. 

Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної 

платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання в 

повному обсязі. 

 

5. Заклад освіти самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною 

платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості. 



6. Облік операцій з надання платних послуг. 

6.1. Заклад освіти зобов’язаний вести табеля обліку робочого часу, а також 

журнали обліку слухачів. 

 

7. Порядок використання доходів від надання платних послуг. 

7.1. Кошторис доходів та видатків закладу освіти, здійснюваних за рахунок 

тих доходів, що їх одержано від надання платних послуг, складається 

за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ». 

7.2. Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату 

податків, обов’язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, 

зборів, платежів. 

 

8. Заключні положення. 

8.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг, а 

також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе директор 

закладу освіти. 

8.2. Відносини не врегульовані цим Положенням, здійснюються 

відповідно до положень чинного законодавства України. 
 


