
Додаткові освітні платні послуги 

1. Порядок надання платних послуг 
 

1.1. Порядок надання платних послуг в ліцеї визначається Наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та 

Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про 

затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну 

сферу платних послуг. 

1.2. Платні освітні послуги надаються на підставі договору між 

директором та батьками або особами, що їх заміняють.  

1.3. Керівник навчального закладу відповідним наказом встановлює 

перелік платних освітніх послуг, що надаються навчальним закладом 

протягом навчального року 

1.4. Відповідно до наказу відповідальна особа (заступник) складає 

розклад  

1.5. 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. Ліцей самостійно  визначає калькуляційну одиницю за 

кожною платною  послугою,  щодо  якої  здійснюється  розрахунок вартості. 
 

2. Перелік платних послуг 
 

2.1.Ліцей надає наступні платні послуги: 

        

          - освітні послуги (курси, гуртки, практикуми, консультації, 

факультативи), встановлені навчальними планами і програмами у 

загальноосвітніх навчальних закладах, які не передбачені бюджетним 

фінансуванням за штатним  розписом, але батьки та учні мають бажання 

займатися цим видом навчально-виховної діяльності ; 
 

3. Порядок визначення вартості платних послуг 
 

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі 

її ціни. 

3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних 

з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись 

нормативними документами та чинними нормативно-правовими актами 

України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання 

платної освітньої послуги.  

3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на 

базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Складовими 

вартості витрат є: 

3.3.1. Витрати на заробітну плату. До витрат на оплату праці 

працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються 

розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної 



оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового 

характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами: 

- зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату 

викладацького складу, інших педагогічних працівників; 

- кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до 

надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних 

нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для 

кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу 

груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при 

виконанні окремих видів навчальних занять; 

         - кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які 

враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається 

виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які 

безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг 

замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому 

порядку штатні розписи. 

3.3.2. Нарахування на заробітну плату здійснюються у розмірах, 

передбачених чинним законодавством. 

3.3.3.  Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.  До 

безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні 

вартості платних освітніх послуг належать: 

- витрати на комунальні послуги та енергоносії;   

- канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, 

інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до 

комп'ютерної та оргтехніки, поточний ремонт оргтехніки, технічний огляд і 

технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-

гігієнічних та охоронних заходів і т.п.; 

- витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються 

навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають 

оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані 

працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені 

кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій; 

3.3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 

законодавства. 
 

4. Облік операцій з надання платних послуг 
 

4.1.Ліцей веде окремі  табеля обліку робочого часу, а також спеціальний 

журнал обліку дітей. 

4.2. Централізована бухгалтерія зобов’язана вести облік та складати 

звітність з платних послуг відповідно до чинного законодавства. 
 

    5. Порядок планування та використання доходів  

від надання платних послуг 
 



5.1.Кошторис доходів та видатків  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». 

5.2. Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України плата за 

послуги зараховується до власних надходжень закладів освіти. Планування 

витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, 

здійснюється за кожним видом послуг.  

5.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на 

спеціальний реєстраційний  рахунок, відкритий в управлінні ДКСУ в м. Новій 

Каховці. 

5.4. 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. 
 

 


