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НАКАЗ 

31.08.2018                                   №136  
       

Про порядок надання 

платних освітніх послуг у школі 

 

 
З метою забезпечення та покращення якості освітньої діяльності Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР, 

реалізації принципу індивідуалізації навчання, керуючись статтею 78 Закону України «Про 

освіту», статтею 14 Закону України «Про загальну середню освіту», Постановою 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 та комунальної форми власності», спільним Наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 

України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами», керуючись статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого  

комітету Тернопільської міської ради від 20.08.2018 №670 «Про затвердження  Положення 

про порядок надання платних освітніх послуг закладами  загальної середньої освіти  міста 

Тернополя» та керуючись наказом управління освіти і науки ТМР від 30.08.2018 № 324 «Про  

порядок надання платних освітніх послуг закладами  загальної середньої освіти  міста 

Тернополя», спільним рішенням педагогічної ради та ради школи від 30.08.2018 (Протокол 

№10), 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити «Положення про порядок надання платних освітніх послуг у 

Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов ТМР».  

2. Затвердити платну освітню послугу у школі в такій редакції: Здійснювати 

за бажанням батьків поділ класу для вивчення англійської мови на 3 

підгрупи з метою забезпечення більш якісного рівня викладання 
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англійської мови, розвитку комунікативних навичок учнів та реалізації 

принципу індивідуалізації навчання. 

3. Затвердити Примірний Договір про надання освітніх послуг у школі.  

4. Встановити, що надання платних освітніх послуг у школі відбувається на 

основі цілковитої добровільності згідно з поданими заявами та відповідно до 

укладених договорів. 

5. Бухгалтерії школи: 

5.1.  Затвердити в управлінні освіти і науки ТМР розрахунок вартості 

платних освітніх послуг (Додаток 1). 

5.2.  Затвердити штатний розпис (Додаток 2) та тарифікаційні списки 

вчителів, які надають платні освітні послуги (Додаток 3). 

5.3.  Підготувати довідку змін та провести необхідну роботу щодо відкриття 

рахунку  для поступлення коштів за платні послуги.  

5.4. Зважаючи на великий об’єм роботи у разі введення платних освітніх 

послуг, здійснювати оплату праці в розмірі 12% від нарахованої суми 

заробітної плати вчителів, які надають платні освітні послуги, 

бухгалтерам школи відповідно до розподілу обов’язків. 

6. Класним керівникам: 

6.1. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо 

цілковитої добровільності укладення договорів про платні освітні 

послуги. 

6.2. Інформувати батьків про перелік пільгових категорій, звільнених від 

будь-яких платних послуг. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                 Н.Д. Будій (підпис) 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 Бендерська М.І. (підпис) 

 


