
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання платних освітніх та інших послуг, 

які надаються 

Державним професійно-технічним навчальним закладом 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблено згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про професійнотехнічну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.10.2010 № 949 «Деякі питання виконання положень постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010р. № 796 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними 

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

комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економіки України №736/758/902 від 23.07.10р. «Про затвердження 

Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та іншими 

нормативними документами, що регламентують економічну та фінансову діяльність 

професійнотехнічних навчальних закладів. 

1.2 При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативноправові акти, що 

регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності. 

1.3 У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Замовник – 

фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) з ПТНЗ замовляє йому 

платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її 

(послуги) оплати; 

Індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс 

інфляції за попередній календарний рік; 

ДПТНЗ «КНВЦ» – професійний (професійнотехнічний) навчальний заклад що здійснює 

освітню діяльність, пов’язану із здобуттям професійнотехнічної освіти, має відповідну 

інфраструктуру, навчальні підрозділи, якісний рівень кадрового і добрий рівень 

матеріальнотехнічного забезпечення.  

Особи, які навчаються – здобувачі освіти, слухачі, інші громадяни, яким Д П Т Н З  

« К Н В Ц »  надає платні освітні послуги; 

Послуга – термін вживається у значені визначеному Законом України «Про захист прав 



споживачів». До платної освітньої послуги відноситься навчання по додатковим освітнім 

програмам, викладання спеціальних курсів та циклів дисциплін, заняття з поглибленого вивчення 

предметів, підготовка та перепідготовка працівників з окремих видів виробничих робіт та фахівців 

відповідного рівня освіти. 

1.4 ДПТНЗ «КНВЦ»  зобов’язаний: 

- безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо 

порядку та умов надання конкретної послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

- оприлюднити визначену у встановленому Порядку вартість платної освітньої послуги до 

початку її надання відповідно до затвердженого кошторису. 

1.5 Платні освітні послуги надаються на підставі договору (контракту), письмової заяви, а 

інші платні послуги – на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі. 

При порушенні замовником умов договору  (контракту,  заяви) кошти, отримані 

навчальним  закладом, залишаються  згідно з  умовами договору  (контракту, заяви) у 

розпорядженні ДПТНЗ «КНВЦ»  для виконання його статутних завдань. 

 

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

2.1 Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 

економічнообґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням на підставі спільного наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки 

України №736/758/902 від 23.07.10р. «Про затвердження Порядку надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами». 

2.2 Складовими вартості витрат є: 

- витрати на оплату праці працівників; нарахування на фонд оплати праці відповідно до 

законодавства; 

- безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій; 

- капітальні витрати (при наявності); 

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. 

2.3 До витрат на оплату праці працівників, які залучаються до надання платної освітньої 

послуги, враховується розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у т.ч. погодинної 

оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, виплати, що 

носять заохочувальний характер, а також грошової допомоги, встановленої колективним договором. 

Кількість ставок працівників педагогічного, навчальнодопоміжного складу, що 

залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається на основі навчальних планів, 

затверджених для кожної педагогічної послуги. 

Кількість ставок інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних 

освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності всіх функцій і видів робіт, що безпосередньо 

пов’язані з наданням освітніх послуг замовником. 

2.4 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється 



відповідно до розмірів, визначених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

2.5 До безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій при визначенні вартості 

платних освітніх послуг, належать матеріальні витрати, що використовуються для надання освітніх 

послуг, зокрема визначених кодами економічної класифікації видатків. 

2.6 До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються 

витрати на надання ДПТНЗ «КНВЦ»  платних освітніх послуг, зокрема: 

- придбання або створення основних засобів, у т.ч. навчального, лабораторного, 

спортивного, іншого обладнання, приладів, механізмів, споруд меблів, комп’ютерної та 

оргтехніки, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів; 

- капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію приміщень, будівель, споруд, 

транспортних засобів, придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектнокошторисної 

документації; 

- придбання програмного забезпечення, авторських та суміжних прав, тощо. 

Капітальні витрати (при необхідності їх внесення до кошторису) враховуються у розмірі до 

10 відсотків в межах вартості платної освітньої послуги, встановленні відповідно до цього порядку. 

2.7 Цим положенням затверджуються платні послуги, які можуть надаватись ДПТНЗ 

«КНВЦ»   відповідно до Статуту (перелік платних освітніх послуг може 

щорічно доповнюватись на підставі проведених моніторингових досліджень в регіоні, а також з 

метою розширення та поглиблення знань громадян з основ різних наук, а також здібностей молоді у 

сфері фізкультури і спорту у позаурочний час). 

2.8 Надходження, отримані за надання платних освітніх та інших послуг, зараховуються 

до доходів спеціального фонду державного бюджету ДПТНЗ «КНВЦ»  як плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, або як 

надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності, якщо такі 

надходження отримані внаслідок зазначеної діяльності. 

2.9 Вартість надання освітньої послуги визначається на підставі відповідного кошторису 

(розробляється головним бухгалтером), що обчислюється з урахуванням видатків ДПТНЗ 

«КНВЦ» , за винятком тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету або інших джерел фінансування та затверджуються директором. 

2.10 Оплата за надану послугу вноситися у безготівковій формі на рахунок ДПТНЗ 

«КНВЦ»  



3 ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДНЗ «МВПУ ПІТ» 

 

3.1 У сфері освітньої діяльності, понад державне замовлення відповідно до договорів, укладених з 

фізичними та юридичними особами 

 

№ 

п/п 

Назва послуги Час 

надання 

Спосіб 

надання 

Порядок 

надання 

Вартість Відповідальна 

особа 

1. Користувач ПК Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

За 

договорами 

Відповідно до 

затвердженого 

Заст. директора 

з НМР, 

   форма (заявами) з кошторису головний 
   навчання фізичними та  бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

2. Робота в мережі Інтернет Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

За 

договорами 

(заявами) з 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 
   навчання фізичними та  бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

3. Касироператор Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

За 

договорами 

Відповідно до 

затвердженого 

Заст. директора 

з НМР, 
    особами   

4. Комп’ютерна 

обробка візуальної 

інформації (Adobe 

Photoshop, Illustrator 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

юридичними 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 

 та інші)   особами   

5. Східні танці Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

За 

договорами 

Відповідно до 

затвердженого 

Керівник 

фізичного 

   форма (заявами) з кошторису виховання, 

   навчання фізичними та  головний 
    юридичними  бухгалтер 
    особами   

6. Оздоровчі аспекти 

бойових мистецтв (та 

інші) 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

головний 
    особами   

7. Математика Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

За 

договорами 

Відповідно до 

затвердженого 

Заст. директора 

з НМР, 

   форма (заявами) з кошторису головний 

   навчання фізичними та  бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

8. Українська мова Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

За 

договорами 

Відповідно до 

затвердженого 

Заст. директора 

з НМР, 

   форма (заявами) з кошторису головний 

   навчання фізичними та  бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

9. Спецтехнологія за 

напрямками підготовки 

(додатковий 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

юридичними 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 

 поглиблений курс)   особами   

10. Комп’ютерна 

верстка 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

За 

договорами 

(заявами) з 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

   навчання фізичними та  бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

11. Комп’ютерна 

графіка 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

За 

договорами 

(заявами) з 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 



   навчання фізичними та  бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

12. Управління 

персоналом 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

За 

договорами 

(заявами) з 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

    юридичними   

    особами   

13. Основи діловодства Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

За 

договорами 

Відповідно до 

затвердженого 

Заст. директора 

з НМР, 

   форма (заявами) з кошторису головний 

   навчання фізичними та  бухгалтер 

    юридичними   

    особами   

14. Основи 

комп’ютерних 

інформаційних 

технологій 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

юридичними 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 

    особами   

15. Соціальнопрофесійн 

а адаптація в умовах 

виробництва 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

16. Основи 

бізнеспланування у 

сфері обслуговування 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

юридичними 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 

    особами   

17. Основи 

комп’ютерної 

грамотності 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 

    юридичними   

    особами   

18. Правова 

компетенція учасників 

ринку праці України 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

юридичними 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 

    особами   

19. Оператор 

комп’ютерного набору 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 
    юридичними   

    особами   

20. Психологічна 

допомога населенню для 

ефективного 

працевлаштування 

Протягом 

року 

Денна, 

вечірня 

форма 

навчання 

За 

договорами 

(заявами) з 

фізичними та 

юридичними 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису 

Заст. директора 

з НМР, 

головний 

бухгалтер 
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На кожну освітню послугу складається відповідний кошторис бухгалтерію училища. 

Розмір плати встановлюється за весь термін надання освітньої послуги та визначається 

з урахуванням індексу інфляції за попередній рік. Калькуляційною одиницею при цьому є 

вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь 

період її надання. 

Вартість навчання оприлюднюється на дошці оголошень в учбовому корпусі. 

Облік надходжень коштів від надання цих послуг та видатків на їх реалізацію 

покладається на головного бухгалтера ДПТНЗ «КНВЦ». 

Заст. директора з НВР відповідно до поданих заяв фізичних чи юридичних осіб 

готуються проекти наказів про рекомендацію до зарахування, відрахування слухачів платних 

освітніх послуг. 


