Витяг з наказу
по гімназії «Діалог» від 02.09.2019 № 224
«Про надання платних освітніх послуг
гімназією «Діалог» у 2019-2020 навчальному році
Відповідно до ст.ст.26,30, п.3ст.78, ст.79 Закону 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», наказу управління освіти Дарницької районної в м.Києві
державної адміністрації з метою отримання додаткових коштів навчальним
закладом 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», забезпечення
навчального процесу відповідно до сучасних вимог, задоволення потреби
тих, хто навчається, а також надання такої ж можливості тим особам, хто
бажає отримати додаткові освітні та інші послуги понад державні стандарти,
а також враховуючи побажання батьків та громадськості
1. Затверджено наступний Порядок надання платних послуг гімназією
«Діалог»:
1.1. Порядок надання платних послуг гімназією «Діалог» 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.
Навчальний заклад зобов'язаний поінформувати управління освіти
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації щодо порядку
надання конкретного виду платних послуг, встановлених зазначеною
постановою.
1.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року № 796 гімназія «Діалог» може надаватися наступні платні послуги:

1.2.1.підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до
зовнішнього незалежного оцінювання;
1.2.2.проведення
понад
обсяги,
встановлені
навчальними
планами,навчання на додаткових курсах, в гуртках (факультативах) з
вивчення іноземних мов, математики, комп’ютерної підготовки, гри на
музичних інструментах, хореографії, журналістики, тележурналістики,
театрального мистецтва, образотворчого мистецтва, стенографії та
машинопису, прикладного мистецтва, крою та шиття;
1.2.3. освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами і
програмами у гімназії;
1.2.4. організація, проведення концертно-видовищних заходів;
1.2.5. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної
культури та спорту, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів з
використанням відповідної матеріально-технічної бази гімназії, якщо це не
передбачено навчальними планами;
1.2.6. користування комп’ютерною мережею "Internet”.
2. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітямінвалідам.
3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви.
4. Організовано на базі гімназії «Діалог» додаткові платні курси з
надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені робочими навчальними
планами та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального
фонду державного та місцевого бюджетів, а саме:
Англійська мова
Німецька мова
Право
Математика
5.Затверджено Порядок визначення вартості платних послуг, що
надаються гімназією:
5.1. 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.
5.2. Гімназія самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною
платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.
6. Визначення вартості послуг
6.1. Складовими вартості витрат є: витрати на оплату праці
працівників; нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; капітальні витрати;
індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного
законодавства.
6.2. Витрати на оплату праці працівників
6.2.1. До витрат на оплату праці працівників (викладацького складу,
інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних
та обслуговуючих 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 нормативноправовим актами.
6.2.2.При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені
до надання платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати,
що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому
законодавством та колективними договорами.
6.3 Нарахування на оплату праці
6.3.1. Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності тощо, здійснюються у розмірах,
передбачених чинним законодавством.
8. Порядок використання доходів від надання платних послуг
8.1. Кошторис доходів та видатків навчального закладу, 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».
8.2. 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
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