
ДШПРОВСЫСА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОІПОЛІТИКИ

НАКАЗ

О-б'.Ж?.
• л

Про затвердження - методичних 
рекомендацій з організаці'Г платних 
освітніх послуг

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів Укра'іни від 27.08.2010 №796 
«Про затвердження переліку платних послуг, яісі можуть надаватися закладами 
освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державно!' і комунальноі форми власності» (зі змінами), спільним наказом 
Міністерства освіти і науки Укра'іни, Міністерства економіки Укра'іни та 
Міністерства фінансів Укра'іни від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження 
порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами», Положениям про департамент гуманітарноі політики Дніпровськоі 
місько'і ради, затвердженим рішенням міськоі ради від 26.05.2021 № 85/7, з метою 
дотримання чинного законодавства Укра'іни щодо академічно'і, організаційноі, 
фінансово'і і кадрово'і автономі'і закладів, підпорядкованих департаменту 
гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі ради,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити методичні рекомендацій щодо порядку організаці'і платних послуг 
у закладах, підпорядкованих департаменту гуманітарноі політики Дніпровськоі 
місько'і ради (далі -  Методичні рекомендаций (додаеться).
2. Заступнику директора - начальнику управління освіти, начальнику управління 
спорту департаменту гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі ради вжити 
організаційних заходів щодо ознайомлення працівників управління та керівників 
закладів, підпорядкованих департаменту гуманітарноі політики Дніпровськоі 
місько’і ради, з цим наказом.
3. Головному бухгалтеру централізованоі бухгалтеріі при департамент! 
гуманітарноі' політики Дніпровськоі міськоі ради вжити організаційних здходів 
щодо ознайомлення працівників централізованоі бухгалтеріі' при департамент! 
гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі ради, з цим наказом.
4. Керівникам закладів (п. 2 цього наказу) у фіцансово-господарській діяльності 
рекомендувати використовувати Методичні рекомендаціями (п. 1 цього наказу).
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник міського голови 
з питанъ діяльності виконавчих 
органів, директор департаменту Ксенія СУШКО



1. ЗАГАЛЫИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методичні рекомендаці! розроблено на підставі законів Украіни «Про

освіту» «Про повну загальну середшо освіту», «Про дошкільну освіту» «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту», постанови Кабінету Міністрів 
Украіни від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних по слуг, які 
можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державно’! і комунально! форми власності» (зі змінами), 
спільного наказу Міністерства освіти і науки Украіни, Міністерства економіки 
Украіни та Міністерства фінансів Украіни від 23.07.2010 №736/902/758 «Про 
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 
навчальними закладами», з метою уніфікаціі та забезпечення единого підходу до 
розроблення первинно! документацй під час впровадження закладами, 
підпорядкованими департаменту гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі' 
ради платних послуг (далі - Заклад). I

1.2. Контроль за виконанням функцій з управління Закладами під 'час 
надання платних послуг здійснюеться шляхом проведения моніторйнгу 
ефективності управління Закладами (далі -  Моніторинг) щодо:

оцінки ефективності управління;
показників фінансово-господарськоі діяльності Закладів;
додержання вимог чинного законодавства Украіни щодо використання та 

збереження майна Дніпровськоі міськоі територіально! громади; ,
виконання посадовими особами Закладів обов’язків відповідно до вимог 

чинного законодавства Украіни.
Завданням Моніторйнгу е збір, накопичення та аналіз інформаціі про 

виконання посадовими особами Закладів функцій управління, з метою 
своечасного забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічноі бази 
Закладів на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та 
ліцензійних умов.

1.3. Заклад, що надае платні освітні та інші послуги, зобов’язаний вести 
табелі обліку робочого часу працівників, а також журнали обліку слухачів.

1.4. Бухгалтеры закладів, що самостійно ведутъ господарську діяльність, та 
відділи централізовано! бухгалтеры при департамент! гуманітарноі політики 
Дніпровськоі' міськоі ради, що обслуговують відповідні заклада, зобов’язані 
вести облік та щоквартально (не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 
кварталом) надавати звітність про платні послуги до централізовано! бухгалтер!! 
при департамент! гуманітарноі' політики Дніпровськоі' міськоі' рада.

1.5. Моніторинг здійснюеться робочою групою працівників департаменту 
гуманітарноі' політики Дніпровською місько! ради (склад робочо! груда 
затверджуеться відповідним наказом департаменту). Інформапійною базою для 
проведения оцінки ефективності управдікня Закладами е показнихи финансово! 
та статистичноі звітності, узагальнення яких здійснюеться центр алізованою 
бухгалтеріею при департамент! гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі 
ради.

1.6. Результата Моніторйнгу надаються директору департаменту 
гуманітарноі політики Дніпровськоі' міськоі ради разом з пропозиціями щодо 
розроблення, здійснення заходів стосовно підвишення ефективності



функціонування як окремих об’ектів Моніторингу так і структура закладів в 
цілому.

і,

2. ОРГАНІЗАЩЙНО-тФОРМАЦШНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. Впровадження платних послуг здійснюеться за відповідним 

алгоритмом та супроводжуеться затвердженням, на рівні кожного Закладу 
окремо, низки супроводжуючих документов, типові примірники яких додаються 
до цих Методичних рекомендацій, а саме:

2.1.1. Положения про надання платних послуг (Додатки№ 1  та №І2)
(затверджуе Заклад); {

2.1.2. Штатний розпис з надання платних послуг складае Заклад! та 
затверджуе керівник закладу. Надаеться на перевірку до відділу централизовано'! 
бухгалтера при департамент! гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі ради 
(за місцезнаходженням Закладу) або бухгалтерію закладу, які ведутъ 
бухгалтерський облік самостійно;

2.1.3. Наказ «Про надання платних послуг» видае Заклад, яким затверджуе: 
перелік платних послуг із зазначенням (П. I. Б., посади) відповідальноі особи за 
надання послуг (за кожною послугою окремо); навчальний план тривалість 
надання послуг в залежності від віку учнів; розклад та режим робота грфпи; 
кількісний склад групи; тарифікаційний список педагогічних працівників; форми 
та строки проведения контрольних заходів; форму договору про надання платних 
послуг; калысуляційну одиницю за кожну платну послугу;

2.1.4. Калькуляцію вартості платних послуг, з необхідними данйми, 
складае та затверджуе Заклад. (Додаток № 3). Надае для розрахунк)! та 
погодження до відділу централізованоі бухгалтера при департамент 
гуманітарноі політики (за місцезнаходженням Закладу) або бухгалтерію закладу, 
які ведутъ бухгалтерський облік самостійно;

2.1.5. Керівник Закладу укладае договір про надання платних послуг. 
(Додатки № 4 та № 5).

2.2. Оприлюднення на інформаційному стенді та на сайті Закладу: 
Положения про надання платних послуг; Наказ «Про надання платних послуг»; 
Калькуляцію вартості платних послуг; Інформацію про порядок зарахування 
учнів до гуртків та порядку оплати за платні послуги; форму договору про 
надання платних послуг.

2.3. Направити повідомлення до управлінь освіти, культури та спорту 
департаменту гуманітарноі політики Дніпровськоі міськоі ради про надання 
відповідним Закладом платних послуг.

3. ЗАКЛЮЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Ці Методичні рекомендаціі носятъ виключно інформативний характер 

та не можуть застосовуватися у разі розбіжностей цих Методичних рекомендацій 
з положениями чинного законодавства У крайни.


