
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 3» 
ДНІПРОВСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ

НАКАЗ № 4

04.01.2022 м. Дніпро

Про надання платних послуг 
на період 01.01.2022-01.06.2022 н. р.

Відповідно до наказу департаменту гуманітарноі політики Дніпровськоі 
міськоі ради від 05.10.2021 № 231 «Про затвердження методичних
рекомендацій з організаціі' платних освітніх послуг», Положения про надання 
платних послуг КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР? затвердженим наказом КПНЗ 
«СДЮСШОР № 3» ДМР від 26.07.2021 № 31 «Про введения Положения про 
надання платних послуг» та підвищення тарифів на комунальні послуги з 
01.01.2022,

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти до затвердження з 01 січня 2022 року:
1.1 Перелік платних послуг КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР, а саме послугу 
«Проведения групових та індивідуальних занять з фізичноі культури та спорту 
з використанням відповідно’і матеріально-технічноТ бази КПНЗ «СДЮСШОР 
№3» ДМР» (далі -  «послуга ЗФП»). Послуга надаеться відповідно до п. 2.4.1 
Положения про надання платних послуг КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР від 
26.07.2021р. на підставі договору для надання послуги (зразок-додаток № 1), 
анкети-заяви (зразок-додаток № 2), медичноі довідки (зразок-додаток № 3), 
калькуляціі витрат з надання послуг загально'і фізичноі підготовки КПНЗ 
«СДЮСШОР № 3» ДМР на 01.01.2022-01.06.2022 н. р. (копія - додаток № 4).

1.2 Надання послуги ЗФП:
- групові;
- індивідуальні

на базі КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР.
Адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, 4 А.

1.3. Призначення відповідальними особами за надання послуги ЗФП: 
-тренера-викладача Олександра Жукова;
-тренера-викладача Мар’яну Гридньову;
-тренера-викладача Сергія Вислоцького.

2. Залишити дійсним з 01.01.2022 року навчальний план тренерів- 
викладачів КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР для надання послуги «Проведения 
групових та індивідуальних занять з фізичноі культури та спорту з 
використанням відповідно'і матеріально-технічноі' бази КПНЗ «СДЮСШОР № 
3» ДМР, затверджений 25.10.2021 р. (додаток №6);



3. Тривалість надання 1 (одніе'і) вищеназваноі' послуги:

№ Вік учнів/дорослих (років) Тривалість заняття 
(хвилин)

1 9-60 45

4. Розклад та режим роботи групп або індивідуальних занять за 
домовленістю:

Групи понеділок вівторок середа четвер п ’ятниця субота Неділя

1. Олександр Ж уков - - - - - -
1 година 
(45

хвилин)

2. М ар’яна Гридньова - - - - - -
1 година 
(45

хвилин)

3. Сергій Вислоцький - - - - - -
1 година 
(45

хвилин)

5. Кількісний склад групп - не білыне 8 (вісім) осіб.

6. Тарифікаційний список працівників/тренерів-викладачів, які 
надаватимуть платні послуги (додаток № 5).

7. Оформления та строки проведения контрольних заходів з надання 
платних послуг ЗФП:

Акт надання послуги ЗФП - контроль за виконання покладаеться на 
головного бухгалтера Бабак Е.В. ;

Табель обліку робочого часу - контроль за виконання покладаеться на 
заступника директора з НТР Кармуніну Н.В.

8. Головному бухгалтеру Бабак Е.В., заступнику директора з НТР 
Кармуніній Н.В. прийняти наказ до виконання в частині повноважень.

9. Головному бухгалтеру Бабак Е.В. в разі зміни тарифів на комунальні 
послуги на протязі 2022 року виконувати черговий перерахунок калькуляціі 
витрат з надання послуг ЗФП.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Олександр ЖУКОВ
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