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1. Загальні положення
1. Порядок надання платних послуг НУ0 3  України імені П. Л. Шупика 

(далі -  Порядок) є документом, який регулює порядок надання платних 
освітніх та інших послуг, що надаються згідно із законодавством та пов'язані 
з виконанням основних функцій та завдань НУ 0 3  України імені 
П. Л. Шупика.

2. Порядок розроблено відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 
України, 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 і комунальної форми власності», Порядку надання платних 
освітніх послуг державними і комунальними навчальними закладами та 
порядку надання інших платних послуг державними та комунальними 
навчальними закладами, затвердженим спільним наказом Міносвіти, 
Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 №736/902/758, Статуту НУОЗ 
України імені П. Л. Шупика та інших актів законодавства.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні:

- замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору 
(контракту, заяви) замовляє платну послугу для себе або для іншої особи, 
беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;

- індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством 
порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;

- особи, які навчаються -  здобувачі вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, лікарі (провізори)-інтерни, клінічні ординатори, 
аспіранти, докторанти, слухачі, інші особи, яким НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика та його відокремлені структурні підрозділи надають платні 
послуги;
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- послуга - термін вживається у значенні, визначеному Законом 
України «Про захист прав споживачів».

4. Метою надання послуг є отримання власних надходжень до 
спеціального фонду бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази 
НУОЗ України імені П. Л. Шупика та забезпечення навчального процесу 
відповідно до сучасних вимог.

2. Перелік платних послуг, які можуть надаватися НУОЗ України 
імені П. Л. Шупика

1. НУОЗ України імені П. Л. Шупика надає платні послуги у сферах:
- освітньої діяльності;
- наукової та науково-технічної діяльності;
- міжнародного співробітництва;
- охорони здоров’я;
- побутових послуг;
- житлово-комунальних послуг;
- інших послуг, передбачених законодавством.
2. Надання платних освітніх послуг здійснюється у межах ліцензійних 

обсягів.
3. Види та вартість платних послуг, які надає НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика, затверджуються наказом ректора НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика.

3. Особливості надання платних послуг
1. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно- 

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

2. Платні освітні та інші послуги надаються понад обсяги, встановлені 
навчальними планами, та такі, що не фінансуються за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету.

3. Платні послуги надаються НУОЗ України імені П. Л. Шупика 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та 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 і комунальної форми 
власності» за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо 
необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної 
послуги - після отримання таких дозвільних документів.
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4. Платні освітні послуги можуть надаватись структурними 
підрозділами, що здійснюють навчання осіб за державним замовленням, 
або створеними для надання платних послуг структурними підрозділами 
НУ03  України імені П. Л. Шупика.

5. Платні послуги надаються на підставі:
1) платні освітні послуги -  на підставі договору (контракту), типова 

форма якого затверджується наказом ректора НУ 0 3  України імені 
П. Л. Шупика;

2) інші платні послуги -  на підставі договору (контракту) - для фізичної 
або юридичної особи, за формою типової угоди, згідно чинного 
законодавства.

6. НУ0 3  України імені П. Л. Шупика зобов'язаний:
1) безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну 

інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, 
її вартості, порядку та строку оплати;

2) оприлюднити на офіційному вебсайті НУ0 3  України імені 
П. Л. Шупика інформацію про вартість платної послуги, що надається.

7. При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) 
кошти, отримані НУ0 3  України імені П. Л. Шупика, залишаються згідно з 
умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні НУ0 3  України імені 
П. Л. Шупика для виконання його статутних завдань згідно з чинним 
законодавством.

8. Кошти, отримані НУ03  України імені П. Л. Шупика від надання 
платних послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах 
Державного казначейства України, та використовуються згідно із 
затвердженим кошторисом НУ0 3  України імені П. Л. Шупика з урахуванням 
вимог законодавства.

9. Матеріальні цінності, майно НУОЗ України імені П. Л. Шупика, 
придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, 
належить НУОЗ України імені П. Л. Шупика на правах, визначених чинним 
законодавством, та використовується ним для виконання своїх 
функціональних повноважень.

4. Встановлення вартості платних послуг
1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється 

на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
2. Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на 

підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному 
обсязі відповідно до спільного наказу МОН України, Мінекономіки України, 
Мінфіну України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків 
надання платних послуг державними та комунальними навчальним 
закладами».   _

НУОЗ України імені П. Л. Шупика самостійно визначає калькуляційну 
одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється
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розрахунок вартості. Калькуляційною одиницею надання платних освітніх 
послуг при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої 
послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі.

3. Розмір плати за надання освітньої послуги, який вказаний у договорі 
про навчання, може змінюватися щорічно з урахуванням індексу інфляції за 
попередній рік.

У разі якщо строк надання платної освітньої послуги перевищує один 
календарний рік, а відповідно до чинних нормативно-правових актів 
замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному 
договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

4. НУ0 3  України імені П. Л. Шупика може диференціювати розмір 
плати за надання платної послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, 
співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямами 
(спеціальностями) навчання на державному (регіональному) ринку освітніх 
послуг.

5. Розрахунок вартості платної послуги, затверджений наказом НУ03 
України імені П. Л. Шупика, має наступні складові витрат:

- витрати на оплату праці працівників;
- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
- капітальні витрати;
- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 

законодавства.

5. Порядок виконання платних послуг
1. Організація надання конкретної платної послуги, документальне 

оформлення і контроль за своєчасністю і якістю надання платних послуг 
покладається на структурний підрозділ НУ0 3  України імені П. Л. Шупика, 
який відповідає за її надання.

2. На підставі попиту на відповідну платну послугу визначаються зміст, 
обсяг, термін її надання та можуть складатися проекти положення про 
надання окремої платної послуги.

3. З урахуванням навчального навантаження, терміну, залучених 
матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для надання платної 
послуги, планово-фінансовим відділом здійснюється розрахунок економічно 
обґрунтованої вартості цієї послуги відповідно до норм чинного 
законодавства.

4. Здійснення контролю за наданням платних послуг покладається на 
проректорів НУ0 3  України імені П. Л. Шупика за відповідними напрямами 
їх діяльності та головного бухгалтера.

6. Порядок розрахунків за надані послуги
1. Порядок, терміни та види оплати за надані послуги передбачаються 

умовами укладених договорів.
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2. Оплата за надані послуги вноситься у безготівковій формі через 
банківські установи на реєстраційні рахунки НУ 03  України імені 
П. Л. Шупика, відкриті в органах Державного казначейства України, та 
використовуються згідно із затвердженим кошторисом НУ0 3  України імені 
П. Л. Шупика з урахуванням вимог законодавства.

3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються на 
відповідні рахунки НУ0 3  України імені П. Л. Шупика по обліку доходів 
спеціального фонду державного бюджету, як плата за послуги, що надаються 
НУ03  України імені П. Л. Шупика згідно з його основною діяльністю, або як 
надходження від додаткової (господарської) діяльності, якщо такі 
надходження отримані внаслідок зазначеної діяльності, а також як плата за 
оренду майна та обладнання НУ0 3  України імені П. Л. Шупика, як 
надходження, отримані від реалізації майна та від надання інших платних 
послуг не заборонених законодавством.

7. Використання коштів від надання платних послуг
1. Надходження, що отримані НУ0 3  України імені П. Л. Шупика від 

надання платних послуг, використовуються відповідно до Бюджетного 
кодексу України, Закону про Державний бюджет на відповідний бюджетний 
рік, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», затвердженого кошторису на поточний рік та відповідно 
направляються на покриття наступних видатків:

- на оплату праці працівників; індексацію заробітної плати; виплати, 
що носять заохочувальний характер, у порядку встановленому 
законодавством та Колективним договором;

- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
- покриття витрат, пов’язаних з організацію та наданням освітніх та 

інших платних послуг, оплата послуг інших організацій;
- господарські потреби закладу;
- капітальні витрати: ремонт, модернізація та придбання нових 

необоротних активів та матеріальних цінностей;
- інші витрати, які передбачені кошторисом витрат відповідно до 

чинного законодавства.
2. Кошторис доходів та видатків НУ0 3  України імені П. Л. Шупика по 

спеціальному фонду державного бюджету складається і виконується 
відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що 
надаються НУ0 3  України імені П. Л. Шупика згідно з його функціональними 
повноваженнями, та використання цих коштів ведеться відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
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8. Прикінцеві положення
1. Це Положення затверджується вченою радою НУ0 3  України імені 

П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НУ0 3  України імені 
П. Л. Шупика.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 
затвердження Положення у новій редакції.

3. Після затвердження Положення у новій редакції попереднє 
Положення втрачає юридичну силу.

Проректор з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

В. о. першого проректора

Начальник юридичного відділу Тетяна ВОЗНЮК

Ольга ПРОЦЕНКО

•рій ВДОВИЧЕНКО


