
 

Деякі питання виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 796 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 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» 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно- 
технічних, вищих навчальних закладів, закладів післядипломної. освіти та підвищення 
кваліфікації, навчально-методичних та інших установ і закладів галузі освіти: 

затвердити перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним 
закладом або установою освіти, з зазначенням часу, місця, способу та порядку надання 
кожної послуги, їх вартості та осіб, відповідальних за їх надання; 

розмістити повну та достовірну інформацію щодо переліку платних освітніх та 
інших послуг, що надаються навчальним закладом або установою освіти, порядку їх 
надання, вартості, способу та строку оплати у доступних для замовників місцях та у 
визначені строки; 

відповідно до законодавства оприлюднювати у загальнодержавних друкованих 
засобах масової інформації та інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки 
вартість освітніх платних послуг, що надаються навчальним закладом.  

 



2. Взяти до уваги, що: 

платні освітні та інші послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними 
планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду 
державного та місцевого бюджетів; 

' платні освітні послуги можуть надаватись структурними підрозділами, що 
здійснюють навчання громадян за державним замовленням, або створеними для 
надання платних послуг структурними підрозділами навчального закладу або 
установи освіти з зазначенням відповідних функцій у положенні про структурний 
підрозділ та статуті навчального закладу, затвердженими відповідно до 
законодавства; 

послуги надаються у встановленому законодавством порядку та за умови 
відповідності матеріально - технічної бази навчальних закладів, установ освіти 
вимогам законодавства, а у разі встановленої законодавством вимоги щодо 
необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - 
після отримання таких дозвільних документів; 

при наданні платних послуг, що не відносяться безпосередньо до сфери освітньої 
діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у 
відповідній сфері діяльності; 

надходження, отримані за надання платних освітніх та інших послуг, які не 
передбачені переліком груп власних надходжень бюджетних установ, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня .2002 р. № 659 «Про 
затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх 
утворення та напрямів використання», до внесення до нього в установленому порядку 
змін, зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету 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. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра  
Кулікова П.М. 
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