
2.2. Платні освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними 
планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету.
2.3. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно -  правові 
акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності. При наданні 
платних послуг, що не відносяться безпосередньо до сфери освітньої 
діяльності, застосовуються нормативно -  правові акти, що регулюють надання 
послуг у відповідній сфері діяльності.
2.4. Заклад безкоштовно надає замовнику повну, доступну та достовірну 
інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її 
вартості, порядку та строку оплати
2.5. Платні послуги, визначені цим Порядком надаються на підставі:
- письмової заяви -  для фізичної особи;
- Договору -  для фізичної або юридичної особи;
- за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному 
законодавством.

3. Порядок визначення вартості платних послуг.

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.
3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з 
наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними 
документами переліченими у п.1.1. та чинних нормативно-правових актів 
України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання 
платної освітньої послуги. Замовник має право здійснювати оплату послуги 
частинами.
3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 
економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
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.
а) Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату 
викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, 
навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.
Доплати та надбавки відповідальним за організацію платних послуг 
враховуються у розмірі до 20 % від загального фонду оплати праці працівників, 
які залучені до надання платної освітньої послуги.
б) Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до 
надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних 
нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для 
кожного напряму, спеціальності.


