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НАКАЗ

" 03 " вересня 2020 року № 85/01-06

Про порядок надання платних 
освітніх та інших послуг

Відповідно до стаття 78 та 79 Закону України «Про освіту», стаття 71 
та 73 Закону України «Про вищу освіту», від 27.08.2010 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» (зі змінами), наказ Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства 
фінансів України від 23.07.2010 № 7.36/902/758 «Про затвердження порядків 
надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися Комунальним 
навчальним закладом «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради» з 01 вересня 2020 року: 
1.1. Підвищення кваліфікації, навчання для здобуття громадянами 
післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного 
обсягу кадрів навчальних закладів та установ освіти, які працюють в 
установах, що не фінансуються Управлінням освіти і науки Черкаської 
облдержадміністрації.
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1.2. Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних 
закладів для проживання осіб, які направлені у відрядження до таких 
навчальних закладів.
1.3. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних 
приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, 
що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально- 
виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально- 
побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі.
1.4. Виготовлення документа про закінчення курсів підвищення кваліфікації 
за вибором.

2. Призначити відповідальними за надання платних послуг із зазначенням 
часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг

№
з/п Платна послуга Відповідальна

особа

Час,
місце

надання
платної
послуги

Вартість платної 
послуги

1

Підвищення 
кваліфікації кадрів, 
навчання для 
здобуття 
громадянами 
післяди пломної 
освіти понад 
державне
замовлення в межах 
ліцензійного обсягу

Проректор 3 
навчально -  
методичної 
роботи Дзюбак 
Р.М.

1 Іротягом 
року

1.1
заочне навчання 
( 90 годин) 680 грн.

1.2

дистанційне 
навчання 
(120 годин) 620 грн.

1.3 стаціонарне навчання 
(90 годин) 960 грн.

1.4
стажування 
(120 годин) 1200 грн.

1.5

курси підвищення 
кваліфікації 120 год. 
очно-заочна форма 
навчання

780 грн



1.6 на замовлення

на групу згідно 
кошторисів за 
укладеними 
договорами

2

підвищення 
кваліфікації кадрів, 
навчання для 
здобуття 
громадянами 
післядипломної 
освіти понад 
державне
замовлення в межах 
ліцензійного обсягу:

Проректор 3 
науково- 
методичної 
роботи
Назаренко Г.Д.

1 Ірогягом 
року

2.1

згідно програми 
тематичних експрес- 
курсів за 
дистанційною 
формами навчання 
(Додаток 4 наказу 
№ 05/01 -06 від
02.01.2020р.)

90 грн.

2.2

згідно програми 
одноденних (6-8 
годин) курсів 
підвищення 
кваліфікації за 
вибором педагогів за 
очною формою 
навчання (Додаток 5 
наказу № 05/01-06 
від 02.01,2020р.)

140 грн.

2.3

згідно програми 30- 
годинних курсів 
підвищення 
кваліфікації за 
вибором педагогів за 
очно-дистанційною 
формою навчання 
(Додаток 6 наказу 
№ 05/01-06 від
02.01.2020р.)

280 грн



2.4

згідно програми 6 (8) 
годинних курсів 

підвищення 
кваліфікації 
(4 години онлайн) 
(Наказ від 03.09.2020 
№87/01-06)

Протягом
року

Викладач 
методист-60 грн. 
Викладач 
кандидат наук - 
75 грн.
Викладач доктор 
наук - 90 грн.

2.5

згідно програми 30-
годинних курсів
підвищення
кваліфікації
(8 годин онлайн )
(Наказ від 03.09.2020
№87/01-06)

Протягом
року

Викладач 
методист-100 
грн.
Викладач 
кандидат наук - 
120 грн.
Викладач доктор 
наук -150 грн.

2.6

згідно програми 30- 
годинних курсів 
підвищення 
кваліфікації 
дистанційна форма 
(1 6 годин онлайн) 
(Наказ від 03.09.2020 
№87/01-06)

1 Іротягом 
року 285 грн.

3

виготовлення 
документів про 
закінчення курсів 
підвищення 
кваліфікації за 
вибором.

Протягом
року 15 грн.

4

надання спеціально 
облаштованих 
приміщень 
гуртожитків 
навчальних закладів 
для проживання осіб, 
які направлені у 
відрядження до таких 
навчальних закладів

Завідувач
господарством
гуртожитку
готельного
типу «Мрія»
Трофименко
Є.К.

1 Іротягом 
року

1 12 грн. (для 
вчителів, які 
приїхали на 
курси
підвищення 
кваліфікації 
згідно плану 
інституту)або 
162 грн. (для 
інших) за добу



вільних приміщень і Рябоконь М.Л.
площ, іншого
рухомого та
нерухомого майна
або обладнання, що
тимчасово не
використовується у
навчально -
виховній, навчально
-  виробничій,
науковій діяльності

3. Г оловному бухгалтеру інституту Лозі 10.М. скласти розрахунки варгост 
платних освітніх та інших послуг.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Н.М. Чепурна


