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1. Загальні положення
1.1. Положення про надання платних освітніх послуг та інших платних
послуг у Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права
ім.С.В.Литвиненка (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів
України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів
України від 27.08.2010 р. № 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", наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758
"Про затвердження порядків надання платних послуг державними та
комунальними навчальними закладами", Статуту вищого навчального закладу,
Колективного договору та інших нормативних актів.
1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативноправові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності.
1.3. При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери
освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють
надання послуг у відповідній сфері діяльності.
1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
замовник – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору
(контракту, заяви) з вищим навчальним закладом замовляє йому платну
освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові
зобов’язання щодо її оплати;
індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку
офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;
особи, які навчаються – студенти, слухачі, інші громадяни, яким вищим
навчальним закладом надаються платні освітні послуги;
послуга – термін вживається у значенні, визначеному Законом України
"Про захист прав споживачів".
1.5. Вищий навчальний заклад зобов’язаний:
1.5.1. оприлюднити визначену у встановленому цим Положенням вартість
платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації – не пізніше ніж за один
місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;
1.5.2. вартість інших платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15
календарних днів до початку їх надання.
1.6. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви – для
фізичної особи; договору (контракту) – для фізичної або юридичної особи.
1.7. На підставі договору (контракту) надаються платні освітні послуги:
1.7.1. підготовка в межах ліцензійного обсягу студентів за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст;
1.7.2. підвищення кваліфікації кадрів;
1.7.3. підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за
замовленням центрів зайнятості.
Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що
складається замовником у довільній формі.
При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти,
отримані вищим навчальним закладом, залишаються згідно з умовами договору
(контракту, заяви) у розпорядженні вищого навчального закладу для виконання
його статутних завдань згідно з чинним законодавством.
1.8. Кошти, отримані вищим навчальним закладом від надання платних
освітніх послуг та інших платних послуг зараховуються на спеціальний
рахунок та використовуються згідно із затвердженим кошторисом вищого
навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.
1.9. Оплата за надану послугу може вноситися у готівковій та
безготівковій формі на рахунок вищого навчального закладу.
1.10. Матеріальні цінності, майно вищого навчального закладу, придбане
або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг та
інших платних послуг, належить вищому навчальному закладу на правах,
визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання
своїх функціональних повноважень.
1.11. Цим положенням затверджується перелік платних освітніх послуг
та інших платних послуг, які можуть надаватися вищим навчальним закладом.
2. Встановлення вартості платних освітніх послуг
та інших платних послуг
2.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги та іншої платної
послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її
наданням.
Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної
платної освітньої послуги та іншої платної послуги однією фізичною особою за
весь період її надання у повному обсязі.
У разі якщо строк надання платної освітньої послуги та іншої платної
послуги перевищує один календарний рік, а відповідно до чинних нормативноправових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у
відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки
сплати.
Відповідно до цього Положення вищий навчальний заклад може
диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги виходячи з

ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними
спеціальностями навчання на державному (регіональному) ринку освітніх
послуг.
2.2. Складовими вартості витрат є:
2.2.1. витрати на оплату праці працівників;
2.2.2. нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
2.2.3. безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій;
2.2.4. капітальні витрати;
2.2.5. індексація заробітної плати;
2.2.6. інші витрати відповідно до чинного законодавства.
2.3. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання
платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок
заробітної плати (у т.ч. погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та
інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативноправовим актами, а також виплати, що носять заохочувальний характер,
грошової допомоги, у порядку, встановленому законодавством та Колективним
договором.
У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не
перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних
освітніх послуг.
Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових
договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими умовами
та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних
штатних працівників.
У разі залучення до надання платної освітньої послуги визнаних видатних
вітчизняних та іноземних фахівців для проведення одного або декількох
навчальних занять, лекцій, майстер-класів тощо оплата їх праці здійснюється на
підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.
Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання
платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових окладів
(тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи
визначаються, виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних
робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для
виконання тих чи інших видів робіт.
За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються
розрахунково.
Кількість ставок педагогічних працівників, що залучаються до надання
платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативноправових актів на основі навчальних планів, затверджених для кожної
спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп 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, за винятком годин, відведених для самостійної 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.

2.4. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання інших
платних послуг, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної
плати (у т.ч. погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші
виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативноправовим актами, а також виплати, що носять заохочувальний характер,
грошової допомоги, в порядку, встановленому законодавством та Колективним
договором.
У витратах на оплату праці працівників, які залучені до надання платної
послуги, враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті
вищого навчального закладу, але залучені до її надання.
Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових
договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими
розмірами та умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці
відповідних штатних працівників.
Кількість ставок (штатних одиниць) працівників, які залучаються до
надання платної послуги, визначається, виходячи з необхідності врахування
всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання
кожної конкретної платної послуги замовникам. Для цього можуть
використовуватися затверджені у встановленому порядку штатні нормативи,
встановлені для установ та закладів різних типів, що функціонують у
відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування,
туризм, будівництво, транспорт тощо).
2.5. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування здійснюється відповідно до розмірів, визначених Законом України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування".
2.6. До безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій при
визначенні вартості платних освітніх послуг та інших платних послуг, належать
матеріальні витрати, що використовуються для надання послуг, зокрема
визначених кодами економічної класифікації видатків:
 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м’який
інвентар та обмундирування";
 1132 "Медикаменти та перев’язувальні матеріали";
 1133 "Продукти харчування";
 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)";
 1135 "Інші видатки" (сплата податків та зборів, державного мита та
інших платежів до бюджетів відповідно до законодавства, придбання патенту
та плата за продовження терміну дії патенту, плата за отримання ліцензій та
акредитацію; відрахування коштів профспілковій організації на культурномасову та фізкультурну роботу відповідно до законодавства);
 1140 "Видатки на відрядження";
 1161 "Оплата теплопостачання";
 1162 "Оплата водопостачання і водовідведення";
 1163 "Оплата електроенергії";
 1164 "Оплата природного газу";
 1165 "Оплата інших комунальних послуг";
 1166 "Оплата інших енергоносіїв";

1172 "Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку";
 1340 "Поточні трансферти населенню";
 1341 "Виплати пенсій і допомоги";
 1343 "Інші поточні трансферти населенню".
2.7. До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів
включаються витрати на надання вищим навчальним закладом платних освітніх
послуг та інших платних послуг, зокрема:
2.7.1. придбання або створення основних засобів, у т.ч. навчального,
лабораторного, спортивного, іншого обладнання, приладів, механізмів, споруд
меблів, комп’ютерної та оргтехніки, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;
2.7.2. капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, придбання будівельних
матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації;
2.7.3. придбання програмного забезпечення, авторських та суміжних прав
тощо.
Капітальні витрати враховуються у розмірі не менше 10 відсотків у межах
вартості платної освітньої послуги та іншої платної послуги, встановленої
відповідно до цього Положення.


3. Перелік платних освітніх послуг
3.1. У сфері освітньої діяльності:
3.1.1. підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу
відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами,
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст;
3.1.2. навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків,
коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
3.1.3. підвищення кваліфікації кадрів;
3.1.4. підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до
зовнішнього незалежного оцінювання;
3.1.5. підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за
замовленням центрів зайнятості;
3.1.6. проведення консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію
самостійно, та стажування таких осіб;
3.1.7. проведення для громадян лекцій та консультацій щодо науки,
техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму,
краєзнавства тощо;
3.1.8. проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з
видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків,
факультативів (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, хореографії,
стенографії, машинопису, оздоблення приміщень) за науковим, технічним,
художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та
гуманітарним напрямами, семінарів, практикумів з підготовки кадрів для
дитячого та молодіжного туризму;
3.1.9. організація, проведення у позанавчальний час (у т.ч. канікули,
святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім,

туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним
напрямами;
3.1.10. складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і
наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств,
установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і
бібліографічних довідок;
3.1.11. видання та реалізація навчальної літератури, методичних,
науково-методичних, наукових, друкованих засобів масової інформації (газети,
часописи, альманахи тощо), друкування, копіювання, сканування, ламінування,
запис інформації на носії.
3.2. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення,
туризму, фізичної культури та спорту:
3.2.1. забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у
спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на
базах туризму та відпочинку;
3.2.2. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури
та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази вищого
навчального закладу, якщо це не передбачено навчальними планами та не
належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету;
3.2.3. надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та
обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету;
3.2.4. організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих
заходів (у т. ч. міжнародних) з використанням відповідної матеріальнотехнічної бази вищого навчального закладу, якщо це не передбачено
навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
3.2.5. обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території та в приміщеннях вищого навчального закладу;
3.2.6. організація, проведення концертно-видовищних заходів.
3.3. У сфері побутових послуг:
3.3.1. будівництво, ремонт та облаштування житла, господарськопобутових споруд та приміщень;
3.3.2. ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури;
виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;
3.3.3. виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних
виробів;
3.3.4. надання послуг, пов'язаних з проведенням фото-, кіно-,
відеозйомки, аудіозапису;
3.3.5. ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів широкого
вжитку;
3.3.6. надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;
3.3.7. надання у тимчасове користування предметів культурнопобутового призначення, аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних

костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- і
відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних
студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших
площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та
не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету;
3.3.8. надання перукарських послуг.
3.4. У сфері житлово-комунальних послуг:
3.4.1. надання спеціально облаштованих* будинків і приміщень, що
перебувають на балансі вищого навчального закладу, для тимчасового
проживання;
3.4.2. надання під час канікул вільних спеціально облаштованих* приміщень гуртожитку для тимчасового проживання;
3.4.3. надання спеціально облаштованих* приміщень гуртожитку вищого
навчального закладу для проживання:
 осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі;
 вступників вищого навчального закладу під час вступних екзаменів;
 осіб, які направлені у відрядження до вищого навчального закладу;
 осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у
гуртожитку вищого навчального закладу згідно з рішенням директора;
 працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;
3.4.4. надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у
підпунктах 3.4.1–3.4.3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації
та господарського обслуговування будинків і приміщень;
3.4.5. заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого
обладнання:

у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
* Спеціально облаштовані будинки і приміщення – будинки і приміщення, що
перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані та в яких створено
належні умови для проживання та відпочинку.

на вимогу громадян, які користуються житлово-комунальними
послугами, у встановленні:
поліпшеного обладнання;
нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого
обладнання, визначеного технічними нормативами.
3.5. Інші послуги:
3.5.1. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних
приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що
тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій
діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які
навчаються або працюють у вищому навчальному закладі;
3.5.2. надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої
продукції, в т. ч. інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та
реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових,


науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет,
часописів, альманахів тощо);
3.5.3. виробництво та реалізація продукції громадського харчування,
організація її споживання;
3.5.4. забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок
осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та
юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у
вищому навчальному закладі;
3.5.5. забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка
в установленому законодавством порядку;
3.5.6. здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
3.5.7. надання послуг банківським установам шляхом розміщення на
депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищого навчального закладу в установленому законодавством порядку;
3.5.8. здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;
3.5.9. здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних
комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем,
користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються
у вищому навчальному закладі.
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