
 



1. Загальні положення  . 

 

1.1. Положення про надання додаткових освітних  послуг розроблено 

відповідно до: 

 а) Частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»; 

в) Наказу Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства 

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

Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами»; 

г) 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»; 

ґ) Наказ Міністерства освіти і науки від 14 жовтня 2010 № 949 „Деякі 

питання виконання положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27 

серпня 2010 р. № 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”; 

д) Наказ Міністерства освіти і науки від 11 березня 2002 № 183 „Про 

затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації або про надання додаткових осв та за умови 

відповідностіітніх послуг навчальними закладами”; 

е) Інши нормативні документи , що регламентують економічну тафінансову 

діяльність вищих навчальних закладів. 

1.2. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного 

законодавства. 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

 

2.1. Додаткові платні послуги можуть надаватися у встановленому 

законодавством порядку та за умови відповідності матеріально-технічної 

бази Університету вимогам законодавства. 

2.2. Університет може надавати додаткові платні послуги за сферами 

діяльності, дозволені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р.№ 796 Про затвердження переліку платних  послуг,які можуть 

надаватися навчальними закладами». 

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі договору. 

 

 



 

3. Встановлення вартості додаткових платних послуг. 

 

 3.1 Вартість надання додаткових платних послуг визначається на підставі 

відповідного кошторису, що обчислюється з урахуванням видатків 

Університету. 

3.2. Вартість додаткових платних послуг розраховується відповідно до 

спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та 

Міністерства економіки від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131 «Про 

затвердження Порядку надання платних послуг». Плата повинна бути 

економічно обгрунтованою та вноситися повністю до початку надання  

додаткової освітньої послуги на розрахунковий рахунок Університету. 

 

4. Процедура надання додаткових освітних послуг 

 

4.1.Університет може надавати послуги із врахування можливостей власної 

матеріально-технічної бази,кадрового складу працівників,вільних приміщень 

та самостійно визначити іх види. 

4.2.Перелік додаткових послуг, які можуть надаватися Університетом,із 

зазначенням часу,місця,способу та порядку надання кожної послуги, ії 

вартості та осіб,відповідальних за їх надання,затверджується ректором. 

4.3 Додаткові освітні послуги надаються на основі письмової заяви та 

укладеного договору. 

4.4. При порушенні замовником умов договору кошти отримані 

Університетом, залишаються відповідно до умов договору у розпорядженні 

Університету для виконання його статутних завдань. 

4.5.  Відповідальність за встановлення вартості додаткових платних послуг , 

за їх економічне обгрунтування та якість несе ректор Університету. 

4.6. Інформація щодо переліку додаткових освітних послуг, які надаються 

Університетом порядок їх надання , вартість, способи та строки оплати 

відповідно до законодавства, оприлюднюється на офіційному  web-сайті 

Університету. 

4.7.До виконання додаткових  платних послуг залучаються науково-

педагогічні працівники Університету або сумісники з дотримання Кодексу 

законів про працю та законів України «Про освіту» та  «Про вищу освіту». 

 

 



4.8. Оплата праці науково-педагогічних працівників здійснюється на підставі 

акта виконаних робіт. 

4.9. Кошти, отримані від надання додаткових платних послуг, 

використовуються згідно із затвердженим кошторисом Університету з 

урахуванням вимог законодавства. 

4.10. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або 

створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, 

належить навчальному закладу 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 

чинним законодавством. 

 

6. Заключні положення .  

 

6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе 

ректор ПВНЗ «Медико-Природничий Університет»  Волков М.А. 

  

 


