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Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», 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», 
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» та з метою організованого надання платних освітніх 
послуг в ліцеї

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Положення про надання платних освітніх та інших послуг 
Херсонським Таврійським ліцеєм Херсонської міської ради».

2. Надати додаткові освітні послуги учням ліцею відповідно до наданих 
заяв батьків у кількості І(однієї) години на тиждень з 01.09.2021 року по 
28.05.2022 року з предметів:

- англійська MOBa(English through Games) -  1-4 кл.
- англійська мова (English through communication) -  5-8 кл.
- англійська мова ( підготовка до ЗНО) -  10-11 кл.;
-логіка -  1-4 кл.;
- математика (підготовка до ДПА) -  5-8 кл.;
- математика (підготовка до ЗНО) -  10-11 кл.;
- українська мова (підготовка до ДПА) -  7-8 кл.;
- українська мова (підготовка до ЗНО) -  10-11 кл. 

згідно з додатком №1.



3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Анжелі 
ГУМЕНКЖ:

3.1. підготувати до затвердження розклад додаткових занять, 
здійснювати контроль за їх проведенням;

3.2. забезпечити організаційно-методичний супровід платних освітніх 
послуг.

4. Учителям - предметникам здійснювати облік проведення занять у 
журналах факультативних, додаткових занять та консультацій відповідної 
групи, складеної за принципом клас-група, крім об’єднаної групи 8ХО-8МТ 
класів з предмету українська мова (підготовка до ДПА).

5. Головному бухгалтеру Світлані СИДОРЧУК забезпечити складання:
5.1. тарифікаційних списків та розрахунків згідно з кваліфікаційною 

категорією та навантаженням учителів;
5.2. кошторису платних освітніх послуг на 2021/2022 навчальний рік та 

довести його до відома учасників освітнього процесу .
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Виконавець: 
Ольга Кабаковим

Копії :
Анжелі Гуменюк-(к) 
Світлані Сидорчук -(0)


