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1. Загальні положення
1.1. Положення про надання платних освітніх та інших послуг 

розроблено відповідно до:
- частини 2, 3 статті 78 розділу X Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 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» зі змінами;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про 
затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства
фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 №
736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними 
і комунальними навчальними закладами»;

- наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про 
затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в 
органах Державної казначейської служби України»;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677 «Про 
затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і 
комунальних закладах загальної середньої освіти»

та іншими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу 
платних послуг.

1.2. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до 
чинного законодавства.

1.3. Додаткові освітні та інші послуги надаються понад обсяги, 
встановлені навчальними планами та поза діяльністю, що фінансується за 
рахунок коштів загального фонду бюджету. Метою організації платних послуг 
є розширення освітньої діяльності Херсонського Таврійського ліцею (далі -  
Таврійського ліцею), збільшення спектру освітніх та інших послуг, які не 
передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та



2. Порядок надання платних послуг
2.1. Платні освітні та інші послуги надаються на підставі Договору про 

додаткові освітні послуги (інші види послуг), що укладається між 
адміністрацією ліцею та батьками або особами, що їх замінюють.

2.2. Таврійський ліцей зобов’язаний надати замовнику повну, доступну 
та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної 
освітньої чи іншої послуги, її вартості, порядку та строку оплати згідно умов 
Договору.

2.3. Платні послуги надаються усіма підрозділами Таврійського ліцею 
у сфері його діяльності та у межах режиму роботи Таврійського ліцею.

2.4. Платні освітні послуги надаються на підставі:
- письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють;
- договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи.
2.5. Директор Таврійського ліцею затверджує перелік платних освітніх та 

інших послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та 
порядку надання кожної з послуг; розклад занять та списки дітей.

2.6. Директор Таврійського ліцею відкриває групи, зараховує дітей до них 
відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами.

2.7. Директор Таврійського ліцею закриває групи відповідним наказом у 
зв’язку із закінченням навчального року та достроково, за заявами батьків або 
у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.8. Таврійський ліцей самостійно визначає калькуляційну одиницю за 
кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

2.9. До переліку платних освітніх послуг належать:
- наукова робота ліцеїстів (підготовка учнів до участі в усіх етапах 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, МАН, інших 
інтелектуальних конкурсах та змаганнях);

- організація, підготовка та проведення навчальних занять у відділенні 
доліцейської підготовки (студія художньо-естетичного напряму «Пролісок») та 
додаткових освітніх послуг для розширення можливостей учнів ліцею з 
вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу понад обсяги, встановлені 
навчальними планами, (хореографічний, образотворчий, театральний 
напрями, в т.ч. «Сценічна мова», музичний напрям (вокал, музичні 
інструменти, музично-теоретичні дисципліни);

- організація, підготовка та проведення навчальних занять у «Школі 
міжкультурної компетенції» для учнів 1-11 класів

- організація, підготовка та проведення навчальних занять загально
освітнього напряму (іноземні мови, Історія України, комп’ютерна графіка, 
Школа Медіа-освіти тощо);

- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 
незалежного оцінювання;

- проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та 
спорту (гуртки з видів спорту);

- проведення навчальних занять у групах подовженого дня.



2.5. Перелік послуг не є вичерпним: доповнення можуть додаватись 
відповідно до потреб і запитів батьків учнів з урахуванням матеріальної бази 
Ліцею мистецтв

3. Порядок визначення вартості платних послуг
3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі 

її вартості.
3.2. Встановлення вартості платних освітніх та інших послуг 

здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її 
наданням.

3.3. Складовими вартості витрат є:
3.3.1. Витрати на заробітну плату. 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. Кількість ставок педагогічних працівників, що залучаються до 
надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних 
нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для 
кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу 
класу на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при 
виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на 
виконання тих чи інших видів навчальної роботи. Кількість ставок (штатних 
одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних 
освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій 
і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання платних 
освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у 
встановленому порядку штатні розписи.

3.3.2. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 
законодавства.

3.3.3. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.
3.3.4. До безпосередніх витрат та оплату послуг належать:
- витрати на комунальні послуги та енергоносії;
- канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, 

інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до 
комп’ютерної та оргтехніки, її поточний ремонт, технічний огляд і технічне 
обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних 
та охоронних заходів тощо.

- капітальні витрати (з поступовим акумулюванням коштів для майбутніх 
витрат).

3.4. Замовник має право здійснювати оплату послуги за рік, за семестр 
або в окремих випадках частинами.



4.1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані 
від надання платних послуг у сфері освіти, добровільні внески.

4.2. Планування доходів, що будуть одержані від надання платних 
послуг, проводиться за кожним видом послуг окремо відповідно до чинного 
законодавства.

4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на 
спеціальний реєстраційний рахунок Ліцею мистецтв, відкритий в органах 
Державного казначейства України, та використовуються згідно з затвердженим 
кошторисом закладу освіти з урахуванням вимог законодавства.

4.4. Матеріальні цінності, майно Таврійського ліцею, придбане або 
створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить 
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 в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Таврійський ліцей веде табелі обліку використання робочого часу, а 
також журнали обліку дітей.

4. Планування та використання коштів від надання платних послуг

6. Заключні положення

6.1. Відповідальними особами за організацію і якість надання платних 
послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги є директор 
Таврійського ліцею та бухгалтери.

6.2. Відносини, що не врегульовані цим Положенням, здійснюються 
відповідно до чинного законодавства України.


