


1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено згідно із Законами України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 

№ 796 (зі змінами та доповненнями, останні з яких внесено постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 644) «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 

комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 736/902/758 

від 23.07.10 р. «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами» та іншими 

нормативними документами, що регламентують економічну та фінансову 

діяльність закладів вищої освіти. 

1.2. Цим положенням затверджуються платні послуги, які можуть 

надаватись ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» (далі за текстом інститут) відповідно до Статуту.  

1.3. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-

правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої 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 інститутом 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;  

Інститут – заклад вищої освіти, що здійснює освітню діяльність, пов’язану 

зі здобуттям вищої освіти, має відповідну інфраструктуру навчальних, 

наукових підрозділів, якісний рівень кадрового і відповідний рівень 

матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та 

виконує культурно-просвітницьку роль;  

Особи, які навчаються – студенти, яким інститут надає платні освітні 

послуги;  

Послуга – термін вживається у значенні визначеному Законом України 

«Про захист прав споживачів».  

1.5. Інститут 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 Порядку вартість платної 

освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за рівнем вищої освіти – 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.  

1.6. Платні освітні послуги надаються на підставі договору (контракту), 

письмової заяви, а інші платні послуги – на підставі письмової заяви, що 

складається замовником у довільній формі. При порушенні замовником умов 

договору (контракту, заяви) кошти, отримані закладом вищої освіти, 

залишаються згідно з умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні 

інституту для виконання його статутних завдань.  

 

2. Встановлення вартості платних освітніх послуг 

2.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 

економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Інститут може 

диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з 

ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними 

напрямами (спеціальностями) навчання на державному (регіональному) ринку 

освітніх послуг.  

2.2. Складовими вартості витрат є:  

- витрати на оплату праці працівників; 

- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;  

- безпосередні витрати на оплату 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, враховуються 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, а також грошової допомоги, встановлених відповідними 

положеннями інституту та Колективним договором. Кількість ставок 

працівників науково-педагогічного, навчально-допоміжного складу, що 

залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається на основі 

навчальних планів, затверджених до кожного напряму, спеціальності, 

дисципліни з урахуванням поділу груп та підгруп 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. 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. 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».  

2.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при 

визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що 

використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання 

сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, 

витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, 

бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні 

платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, 

спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, 

комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, харчування у 

випадках, передбачених статутом (положеннями) інституту або 

законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного 

обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних 

освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов'язані з наданням 

платних освітніх послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій 

для надання платних освітніх послуг. 

2.6. До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів 

включаються витрати на надання інститутом платних освітніх послуг, зокрема:  

- 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;  

- 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 у межах 

вартості платної освітньої послуги, встановленої відповідно до цього 

положення.  

2.7. Надходження, отримані за надання платних освітніх та інших послуг, 

зараховуються до доходів інституту як плата за послуги, що надаються згідно з 

основною діяльністю, якщо такі надходження отримані внаслідок зазначеної 

діяльності.  



2.8. Вартість надання освітньої послуги визначається на підставі 

відповідного кошторису, що обчислюється з урахуванням видатків інституту та 

затверджується директором.  

2.9. Оплата за надану послугу може вноситись у готівковій та безготівковій 

формі на рахунок інституту.  

 

3. Порядок надання платних освітніх та інших послуг в Інституті. 

Порядок надання платних освітніх та інших послуг визначається чинними 

нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу 

платних послуг, визначену в переліку, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 № 796. Інститут зобов’язаний поінформувати 

фізичну (юридичну) особу щодо порядку надання конкретного виду платних 

послуг та її вартості. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 

в Інституті можуть надаватися наступні платні освітні та інші послуги: 

3.1. У сфері освітньої діяльності: 

3.1.2. Підготовка в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, 

укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за рівнями вищої 

освіти згідно з Правилами прийому до інституту; 

3.1.3. Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 

вільного володіння державною мовою. 

3.1.4. Підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами 

післядипломної освіти; 

3.1.5. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до 

зовнішнього незалежного оцінювання;  

3.1.6. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за 

замовленням центрів зайнятості; 

3.1.7. Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують 

кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;  

3.1.8. Виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-

бібліографічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за 

попереднім замовленням;  

3.1.9. Проведення курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, 

комп’ютерної підготовки) за науковим, екологічним, спортивним, оздоровчим 

та гуманітарним напрямами понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 

видачею або без видачі відповідних документів про освіту; 

3.1.10. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії 

інформації; 



3.1.11. Видання навчальної літератури, методичних, науково-методичних, 

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

3.2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності: 

3.2.1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-

пошукових робіт. 

3.2.2. Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в 

установленому законодавством порядку;  

3.2.3. Проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування;  

3.2.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;  

3.2.5. Впровадження результатів наукових досліджень. 

3.3. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, 

туризму, фізичної культури та спорту: 

3.3.1. Забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-

юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, 

пансіонатах, на базах туризму та відпочинку; 

3.3.2. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури 

та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази інституту, 

якщо це не передбачено навчальними планами. 

3.3.3. Організація, проведення концертно-видовищних заходів. 

3.4. Інші послуги: 

3.4.1. Надання поліграфічних послуг, виготовлення інформаційної, 

рекламної та бланкової продукції. 

Оформлення цих послуг здійснюється шляхом укладання договору про 

навчання, підготовку або про надання додаткових освітніх послуг, в якому 

зазначається назва послуги, освітньо-кваліфікаційний рівень, термін, вартість 

інші умови договору. На кожну освітню послугу фінансово-економічним 

відділом складається відповідний кошторис.  

Розмір плати встановлюється за весь термін надання освітньої послуги та 

визначається з урахуванням індексу інфляції за попередній рік. 

Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної 

освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання. Вартість 

послуги оприлюднюється в засобах масової інформації.  

Плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок інституту в 

терміни, що вказані в договорі. Незалежно від форми навчання, з урахуванням 

матеріального стану осіб, які уклали договір, на підставі заяви, підписаної 

директором інституту, оплата може здійснюватись щомісяця. У разі, якщо 

строк надання платної освітньої послуги перевищує один календарний рік, а 



замовник бажає здійснювати оплату частинами, у відповідному договорі  

зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.  

Облік надходжень коштів від надання цих послуг та видатків на їх 

реалізацію покладається на фінансово-економічний відділ інституту.  

 

4. Заключні положення 

4.1. Послуги, передбачені п.п. 3.1.4 цього положення надаються на 

безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, особам з їх числа та дітям з інвалідністю. 

4.2. Послуги, передбачені п.п. 3.1.2 цього положення можуть надаватися на 

пільгових умовах відповідно до Положення про пільги в оплаті за навчання в 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа 

та дітям з інвалідністю. 

4.3. Відносини, не врегульовані цим Положенням, здійснюються 

відповідно до положень чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


