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1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 № 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», наказу Міністерства освіти і науки України. 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 

736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами», статуту коледжу, колективного договору та 

інших нормативних актів.

1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно- правові 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 Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі 
договору (контракту, заяви) з коледжем 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;



вищий навчальний заклад -  коледж, у якому здійснюється підготовка фахівців за 
відповідними освітньо -  професійним рівнем фаховий молодший бакалавр та освітнім 
рівнем бакалавр.

особи, які навчаються- студенти, інші громадяни, яким коледжем надаються идаж;: 
освітні послуги.

1.5. Коледж зобов’язаний:

1.5.1. оприлюднити, визначену у встановленому цим Порядком вартість платної освітньої 

послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо -  кваліфікаційним рівнем -  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. При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти , отримані 

коледжем, 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 коледжем від надання платних освітніх послуг та інших платних 

послуг зараховуються на спеціальний рахунок та використовуються згідно із 

затвердженим кошторисом коледжу з урахуванням вимог законодавства.

1.9. Оплата за надану послугу може вноситися у готівковій та безготівковій формі на 

рахунок коледжу.

1.10. Матеріальні цінності, майно коледжу, придбане або створене за рахунок коштів, 

отриманих від платних освітніх послуг, належить коледжу 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 коледжем.

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.

2.2. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної 

послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі. Коледж



самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої 

здійснюється розрахунок вартості.

2.3. У разі якщо строк надання платної освітньої послуги та іншої платної послуги 

перевищує один календарний рік, а відповідно до чинних нормативно -  правових актів 

замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі 

(контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

2.4. Відповідно до цього Положення коледж може диференціювати розмір плати за 

надання платної освітньої послуги виходячи з співвідношення попиту та пропозиції за 

конкретними спеціальностями навчання на державному ринку освітніх послуг.

2.5. Складовими вартості витрат є:

• витрати на оплату праці працівників;

• нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

• безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій;

• капітальні витрати;

• індексація заробітної плати;

• інші витрати відповідно до чинного законодавства.

3. Перелік платних освітніх послуг

3.1. У сфері освітньої діяльності:

• підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до 

договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними 

освітньо-професійним рівнем фаховий молодший бакалавр та освітнім рівнем бакалавр:

• викладання здобувачам фахової передвищої, вищої освіти однієї чи кількох дисциплін 

(предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням 

відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, 

крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;

• організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні 

дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, 

спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

• проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищеная 

професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної 

ліцензії;

• визнання кваліфікації, результатів навчання та періодів навчання в системі фахової 

передвищої або вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 

20 лютого 2014 року;



• навчання за освітнім рівнем кваліфікованого робітника понад державне (регіональне) 

замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня 

кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітнім рівнем 

фахової передвищої або вищої освіти;

•видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методишпіх. 

наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації;

• підготовка до вступу до закладів фахової передвищої, вищої освіти та до зовнішнього 

незалежного оцінювання;

• стажування іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, крім випадків, коли право на їх безоплатне стажування передбачено 

законодавством;

• проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі 

відповідних документів про освіту лекцій, курсів, консультацій, тренінгів, практикумів, 

майстер-класів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, навчальних занять іншої 

форми;

• проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл та 

закладів післядипломної освіти.

3.1.У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної 

культури та спорту:

• надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей 

особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено 

навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів 

загального фонду державного та місцевих бюджетів;

• обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в 

приміщеннях коледжу;

• організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі 

міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази закладів освіти, 

якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 

фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

3.2. У сфері побутових послуг:

• будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та 

приміщень;

• надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а 

також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;

3.3. У сфері житлово -  комунальних послуг:



• надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитку коледжу для проживання 

осіб, які навчаються або працюють у коледжі;

• надання під час канікул вільних спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків для 

тимчасового проживання;

• Спеціально облаштовані будинки і приміщення - будинки і приміщення, що 

перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено 

належні умови для проживання та відпочинку.

• надання громадянам, які користуються послугами гуртожитку комунальних послуг, 

послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

3.3. Інші послуги:

• надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ 

іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не 

використовується навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, 

коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в 

коледжі;

• забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються 

відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними, особами;

• забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка і установленому 

законодавством порядку;

• здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно 

із законодавством;

• виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних 

господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, підрозділів, що виготовлена у 

позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які 

забезпечують провадження освітньої діяльності;

• здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно 

із законодавством;

• виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання 

осіб, які навчаються (предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, 

відеопродукції);

• надання в короткострокове (одноразове, цілодобове, на строк до одного тижня або не 

більше шести годин на тиждень протягом календарного року) користування фізичним, 

юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються 

в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для



проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім 

заходів, що здійснюються в межах релігійної або політичної діяльності), а також іншого 

рухомого та нерухомого майна або обладнання в разі, коли це не погіршує умов навчання 

або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі 

освіти (установі);

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних освітніх та інших послуг, а 

також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе директор коледжу.

4.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись наказом директора відповідно 

до законодавства України.

4.3. Відносини, не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень 

чинного законодавства України.


