
 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(восьма (26) сесія сьомого скликання) 

 

від 18 вересня 2018 року 

м. Городня 

 

Про затвердження Положення 

про надання платних послуг   

Центром дитячої та юнацької 

творчості Городнянської міської 

ради Чернігівської області 

 
Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 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 та 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», Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Положення про надання  платних послуг  Центром дитячої 

та юнацької творчості Городнянської міської ради Чернігівської області 

згідно додатку 1. 

2. Директору Центру дитячої та юнацької творчості Городнянської 

міської ради  Чернігівської області, при розрахунку вартості платних послуг 

керуватись цим Положенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

 Міський голова                                                   А.І. Богдан 



          Додаток 1 до рішення  

сесії Городнянської міської ради 

від 18 вересня 2018 року 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про надання платних послуг 

Центром дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради 

Чернігівської області 

 

 

1.Загальні положення 

 1.1. Положення про надання платних послуг поширюється на учасників 

освітнього процесу центру дитячої та юнацької творчості Городнянської 

міської ради Чернігівської області ( далі – ЦДЮТ).  

1.2. Положення впроваджується з метою розширення освітнього простору через 

введення освітніх та інших послуг, залучення коштів спеціального фонду 

бюджету для покращення матеріально-технічної  стану  закладу позашкільної 

освіти. 

1.3. Положення про надання платних послуг розроблено відповідно до:  

 Ст.13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами 

та доповненнями. 

 Частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»;  

 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 N 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» (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України  № 

939(939-2010-п) від 12.10.2010, № 575(575-2011п) від 01.06.2011); 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами); 



 2 

 Наказу Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства 

економіки України від 23 липня 2010 N 736/902/758 «Про затвердження 

Порядку надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами» зареєстрованого в  Міністерстві юстиції 

України 30 листопада 2010 за №1196/18491;  

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.10.2010 № 949 «Деякі 

питання виконання положень 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»; 

 Наказу Міністерства освіти і науки від 11.03.2002 № 183 «Про 

затвердження Типового договору про навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових 

освітніх послуг навчальними закладами». 

1.4. Дане положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного 

законодавства.    

2. Порядок надання платних послуг 

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства 

освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23.07.2010 

№ 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг 

державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють 

відповідну сферу платних послуг. 

2.2. ЦДЮТ 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 (не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку їх надання). 

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що 

складається замовником (батьками або особами, що їх заміняють)  у довільній 

формі.  
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2.4. Директор закладу встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що 

надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та 

порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, 

відповідальної за їх надання.  

2.5. Директор закладу має право: 

 відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно  

поданих батьками заяв та укладених трудових договорів з педагогами; 

 закривати гуртки відповідним наказом в зв’язку із закінченням 

навчального  року, припиненням дії трудових договорів з педагогами та 

достроково, по заявам батьків або осіб, що їх заміняють. 

2.6.  Директор закладу зобов’язаний: 

 розміщувати повну та достовірну інформацію щодо переліку платних 

освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, на 

офіційному веб-сайті або на сторінках Городнянської районної газети 

«Новини Городнянщини»; 

 звітувати про якість платних послуг щорічно перед членами міської 

громади та батьками вихованців закладу позашкільної освіти на загальній 

конференції учасників освітнього процесу. 

2.7.Звільнити від плати за навчання: 

 

а)  дітей з інвалідністю;  

б)  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

в) дітей, що знаходяться під опікою або являються вихованцями прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу;     

    г) дітей з багатодітних сімей; 

    д) дітей з малозабезпечених сімей; 

    е) дітям батьків-військовослужбовців, що загинули при виконанні  

    службових обов’язків; 

    є) дітей, що не охоплені дошкільною освітою. 

     

2.8 Зменшити оплату за навчання на 50% від розмірів: 

 

а) дітям батьків – учасників бойових дій; 

б) дітям сімей, з яких навчається у закладі двоє дітей: за одну дитину – 

100%, за другу - 50%; 
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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.  

3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 

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

вартості витрат є:  

 витрати на оплату праці працівників ; 

 нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

 безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій; 

 капітальні витрати; 

 індексація заробітної плати, інші виплати відповідно до чинного 

законодавства. 

3.4. 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  

педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та 

обслуговуючих працівників. 

3.5. Нарахування на оплату праці  здійснюються у розмірах, передбачених 

чинним законодавством. 

3.6. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при 

визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що 

використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання 

сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів,запасних частин, медикаментів, 
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витратних матеріалів до комп’ютерної  та оргтехніки, канцелярських товарів, 

бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні 

платних освітніх послуг, проведення поточного ремонту, витрати на 

комунальні послуги та енергоносії, витрати на проведення санітарно-

гігієнічних та охоронних заходів і т.п. 

      3.7.  Вартість години освітньої послуги  повинна бути економічно 

обґрунтованою, знаходитися під постійним контролем. 

        Розрахунки проводяться спеціалістами централізованої бухгалтерії відділу 

освіти Городнянської міської ради Чернігівської області. 

4. Планування та використання коштів   

 від надання платних послуг 

4.1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від 

надання платних послуг у сфері освіти.  

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

реєстраційний рахунок спеціального фонду бюджету,  відповідно до  

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 

грудня 2004 року№ 637.  

4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із 

затвердженим кошторисом  заклад позашкільної освіти з урахуванням вимог 

законодавства, для зміцнення матеріально-технічної бази  заклад позашкільної 

освіти. 

4.4. Матеріальні цінності, майно  закладу позашкільної освіти, придбане або 

створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить  

заклад позашкільної освіти на правах, визначених чинним законодавством, та 

використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.  

 

5. Облік операцій з надання платних послуг 

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг 

здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому 
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чинним законодавством, спеціалістами централізованої бухгалтерії відділу 

освіти Городнянської міської ради Чернігівської  області. 

 

6. Заключні положення 

6.1.  Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг, а також 

обґрунтованість розмірів плати за послуги несе директор закладу позашкільної 

освіти. 

 6.2. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники ЦДЮТ  

та інші фахівці. 

6.3.    Платні послуги надаються педагогічними працівниками обов’язково у 

навчальних приміщеннях ЦДЮТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


