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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення розроблено згідно із Законами України "Про освіту", "Про 
вищу освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної та комунальної форми власності»(зі змінами), наказом 
Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства 
економіки України №736/758/902 від 23.07.10р. «Про затвердження Порядку 
надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами» та іншими нормативними документами, що регламентують 
економічну та фінансову діяльність вищих навчальних закладів. 

Цим положенням затверджуються платні послуги, які можуть надаватись 
Кам'янським коледжем фізичного виховання (далі - Коледж) відповідно до 
чинного законодавства та статуту Коледжу. 
1.2 При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові 
акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності. 
1.3 У цьому Положенні 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 (послуги) оплати; 

Індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку 
офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік; 
Коледж - вищий навчальний заклад І та II рівнів акредитації, що здійснює 
освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти має якісний рівень 
кадрового і добрий рівень матеріально-технічного забезпечення, 

Особи, які навчаються - абітурієнти, студенти, інші особи, яким коледж 
надає платні освітні послуги; 

Послуга - термін вживається у значені визначеному Законом України 
«Про захист прав споживачів». 
1.4 Коледж зобов'язаний: 
- безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію 
щодо порядку та умов надання конкретної послуги, її вартості, порядку та 
строку оплати; 
- оприлюднити: 

визначену у встановленому цим Положенням, 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; 

вартість інших освітніх платних послуг - не пізніше ніж за 15 календарних 
днів до початку їх надання. 



1.5 Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви - для 
фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи. 

При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, 
отримані Коледжем, залишаються згідно з умовами договору(контракту, 
заяви) у розпорядженні Коледжу для виконання його статутних завдань згідно 
з чинним законодавством. 
1.6. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних освітніх 
послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного 
казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим 
кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства. 
1.7. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, 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. 

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

2.1 Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 
економічно-обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. 

Коледж може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої 
послуги виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та 
пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями) 

Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з 
урахуванням індексу інфляції за попередній рік. Розмір плати за надання 
інших платних послуг здійснюється на основі вартості кожної конкретної 
послуги, яка встановлюється на весь строк її надання в повному обсязі. 
2.2 Складовими вартості витрат є: 
- витрати на оплату праці працівників; 
- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства; 
- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 
- капітальні витрати; 
- індексація заробітної плати; 
- інші витрати відповідно до чинного законодавства. 
2.3 До витрат на оплату праці працівників, які залучаються до надання 
платної освітньої послуги, враховується розміри посадових окладів, ставок 
заробітної плати (у т.ч. погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та 
інші виплати обов'язкового характеру, виплати, що носять заохочувальний 
характер, у порядку, встановленому законодавством та Колективним 
договором. 

Кількість ставок працівників педагогічного, навчально-допоміжного 
складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається 
відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних 
планів, затверджених до кожного напряму, спеціальності, дисципліни з 
урахуванням поділу груп на підгрупи при вивчені дисциплін або при 



виконанні навчальних занять, затверджених норм часу на виконання 
навчальної роботи та з урахуванням встановленого співвідношення 
викладач-студент у навчальному закладі та рівнів акредитації. 

Кількість ставок інших працівників, які враховуються при обрахунку 
вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності всіх 
функцій і видів робіт, що безпосередньо пов'язані з наданням освітніх послуг 
замовником. 
2.4. Оплата (перерахування) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування здійснюється у розмірах, визначених Законом України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». 
2.5 До безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій при 
визначенні вартості платних освітніх послуг, належать матеріальні витрати, 
що використовуються для надання освітніх послуг, зокрема визначених 
кодами економічної класифікації видатків: 
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який 
інвентар та обмундирування»; 
2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»; 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»; 
2250 «Видатки на відрядження» 
2271 «Оплата тепло постачання» (крім студентських гуртожитків); 
2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» (крім студентських 

гуртожитків); 
2273 «Оплата електроенергії» (крім студентських гуртожитків); 
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку»; 
2700 «Соціальне забезпечення»; 
2730 «Інші виплати населенню»; 
2800 «Інші видатки» ( сплата податків та зборів, державного мита та інших 

платежів до бюджетів відповідно до законодавства, плата за отримання 
ліцензій та акредитацію та інші). 
2.6 До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів 
включаються витрати на надання Коледжем платних освітніх послуг, 
зокрема: 
- придбання основних засобів, у т.ч. навчального, лабораторного, 
спортивного, іншого обладнання, приладів, механізмів, 
споруд меблів, комп'ютерної та оргтехніки, придбання літератури, оновлення 
бібліотечних фондів; 
- капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію приміщень, 
будівель, споруд, транспортних засобів, придбання будівельних матеріалів, 
виготовлення проектно-кошторисної документації; 
- придбання програмного забезпечення, авторських та суміжних прав, тощо. 

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості 
платної освітньої послуги, встановленні відповідно до цього Положення. 



2А Надходження, отримані за надання платних освітніх та інших послуг, 
зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету Коледжу 
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
функціональними повноваженнями, або як надходження бюджетних установ 
від господарської та/або виробничої діяльності, якщо такі надходження 
отримані внаслідок зазначеної діяльності. 
2.8 Вартість за надання освітньої послуги визначається на підставі 
кошторису, що обчислюється з урахуванням видатків Коледжу, за винятком 
тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету або інших джерел фінансування та затверджуються директором. 
2.9 Оплата за надану послугу може вноситись у безготівковій формі на 
реєстраційний рахунок Коледжу. 

3. ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 
КОЛЕДЖЕМ 

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 відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 
Вартість послуг у сфері освітньої діяльності визначати згідно з калькуляцією, 
розробленою бухгалтерією коледжу. 

Плата за навчання вноситься посеместрово за 15 календарних днів до 
початку наступного навчального семестру на спеціальний реєстраційний 
рахунок обліку коштів Коледжу від власних надходжень. Незалежно від 
форми навчання, з урахуванням матеріального стану осіб, які уклали договір, 
на підставі заяви, підписаної директором Коледжу, може здійснюватись 
щомісяця. 

У разі, якщо строк надання платної освітньої послуги перевищує один 
календарний рік, а замовник бажає здійснювати оплату частинами, у 
відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки 
сплати. 

Завідуючі відділеннями здійснюють контроль по всіх питаннях, 
пов'язаних з наданням платних послуг. 

Облік надходжень коштів від надання цих послуг та видатків на їх 
реалізацію покладається на бухгалтерію. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється в Єдиній базі в межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до 
зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця 
державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб може надана за всіма пріоритетами, 
зазначеними вступником під час подання заяв. 



3.2. У сфері житлово-комунальних послуг. 
3.2.1 Надання спеціально облаштованих приміщень студентам, для 
тимчасового проживання осіб, які навчаються в Коледжі. 
3.2.2 Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень 
гуртожитку для тимчасового проживання абітурієнтів Коледжу під час 
вступних іспитів. 

Організація з надання цієї послуги покладається на завідуючого 
гуртожитку. Розмір плати встановлюється 'згідно з кошторисом витрат та 
затверджується наказом директора. Перед початком нового навчального року 
проводиться розрахунок вартості наданих послуг гуртожитку згідно з 
показниками фактичних витрат. 

Плата за проживання у гуртожитках вноситься на реєстраційний 
рахунок коледжу за спеціальним фондом держбюджету: -для студентів -
згідно угоди перед початком навчального року; 

З урахуванням матеріального стану студентів, які проживають у 
гуртожитках, за рішенням директора Коледжу, оплата може здійснюватись 
частками на протязі навчального року або щомісяця. 
3.2.3 Надання додаткових платних послуг, за бажанням особи, яка проживає у 
гуртожитку, адміністрація коледжу за додаткову плату може надати 
поліпшені умови проживання та додаткові послуги. 

Ця послуга на платній основі надається у гуртожитку Коледжу 
студентам, що мешкають у гуртожитку. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Положення набирає чинності з 18.06.2018р. 
4.2. Забезпечити оформлення документів про освіту державного зразка в 
установленому законодавству порядку. 
4.3. Встановити, що одержані кошти можуть бути використані згідно 
затвердженого кошторису. 
4.4. Головний бухгалтер, завідувач відділенням та комендант гуртожитку 
Коледжу здійснюють контроль з питань своєчасного та повного надходження 
коштів, пов'язаних з наданням платних послуг. 
4.5. Бухгалтерія Коледжу здійснює облік та контроль за використанням 
коштів, одержаних від наданих платних послуг. 
4.6. Всім структурним підрозділам строго додержуватись встановлений у 
коледжі порядок надання платних послуг. 
4.7. Послуги, передбачені п.п.3.2.1, п.п.3.2.2, п.п.3.2.3 цього положення 
надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та особам з їх числа та інші особам пільгових 
категорій згідно законодавства. 


