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                                                               НАКАЗ 

30.08.2018                                                                                              №  324                                                    

    

Про  порядок надання платних 
освітніх послуг закладами  загальної  
середньої освіти  міста Тернополя 
 
 

        Керуючись статтею 78 Закону України «Про освіту», статтею 14 Закону 

України «Про загальну середню освіту», на підставі Постанови 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», спільного Наказу 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», Порядку  

створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах 

загальної середньої освіти затвердженого наказом МОНУ від 25.06.2018               

№ 677, зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.07.2018 за № 

865/32317, 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», з метою 

розширення освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти, 

реалізації принципу індивідуалізації навчання, збільшення спектру освітніх 

послуг 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Примірний Договір про надання освітніх послуг  згідно з 

додатком (додається). 

 



       2. Директорам  закладів загальної середньої освіти : 

       2.1. При наданні платних освітніх послуг керуватись «Положенням про 

порядок надання платних освітніх послуг закладами  загальної 

середньої освіти  міста Тернополя»  згідно з додатком (додається). 

2.2. Рекомендувати при укладенні Договору про надання освітньої послуги 

використовувати Примірний Договір про надання освітніх послуг. 

 

       2.3. Організацію та функціонування груп продовженого дня у закладах  

загальної  середньої освіти  з 03 вересня  2018 року здійснювати  відповідно 

п.3 «Положення про порядок надання платних освітніх послуг 

закладами  загальної середньої освіти  міста Тернополя». 

 

        2.4. Розрахунок вартості платних освітніх послуг здійснювати відповідно 

п.4 «Положення про порядок надання платних освітніх послуг 

закладами  загальної середньої освіти  міста Тернополя». 

       2.5. Розмір батьківської плати за перебування дітей  у групах продовженого 

дня  з режимом роботи - 3 години в день; 4.30 години  в день; 6 годин в день 

встановити у розмірі 60%  від загальної вартості. 

      3. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників закладів 

загальної середньої освіти. 

      4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

з фінансових питань  Пельвецьку О.П. 

 

Начальник управління                                                                   О.П.Похиляк 

 

Маланчук Ірина Йосипівна  528856 

Пельвецька Олена Петрівна  525692  

Сум Ірина Михайлівна  253436  


