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1. Загальні положення 

 

1.1. Відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу 

освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 903 "Про 

удосконалення механізму регулювання плати за послуги у сфері  освіти", 

постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 

27.08.2010 №796, ТОВ «Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії» (далі - Інститут) надає додаткові платні освітні послуги. 

1.2. При наданні додаткових платних освітніх послуг застосовуються 

нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої 

діяльності. 

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

-  замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, 

заяви) з закладом вищої освіти замовляє навчальному закладу платну освітню 

послугу для себе або 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; 

- послуга - термін вживається у значенні, визначеному Законом України «Про 

захист прав споживачів». 

1.4. Інститут зобов'язаний: 

- безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію 

щодо порядку та умов надання конкретної додаткової платної освітньої 

послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

- оприлюднити: визначену у встановленому порядку вартість додаткової 

платної освітньої послуги, що надається, не пізніше ніж за 30 календарних днів 

до початку їх надання. 

1.5. Платні додаткові освітні послуги надаються на підставі письмової заяви - 

для фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи. 

1.6. При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, 

отримані Інститутом, залишаються згідно з умовами договору (контракту, 

заяви) у розпорядженні закладу вищої освіти для виконання його статутних 

завдань згідно з чинним законодавством. 

1.7. Кошти, отримані Інститутом від надання додаткових платних освітніх 

послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного 

казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим 

кошторисом закладу вищої освіти з урахуванням вимог законодавства. 
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1.8. Матеріальні цінності, майно закладу вищої освіти, придбане або створене 

за рахунок коштів, отриманих від додаткових платних освітніх послуг, 

належить закладу вищої освіти на правах, визначених чинним законодавством, 

та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень. 

 

2. Встановлення вартості додаткових платних освітніх послуг 

 

2.1. Встановлення вартості додаткової платної освітньої послуги здійснюється 

на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. 

Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної 

освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному 

обсязі. 

У разі якщо строк надання додаткової 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. 

2.2. Складовими вартості витрат є: 

- витрати на оплату праці працівників; 

- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 

- капітальні витрати; 

-індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 

законодавства. 

2.3. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання додаткової 

платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок 

заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, 

надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними 

нормативно-правовим актами. 

При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання 

додаткової платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що 

носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством. 

У витратах на оплату праці враховується оплата працівників, які не 

перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних 

освітніх послуг. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі 

трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими 

умовами та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці 

відповідних штатних працівників. 

У разі залучення до надання платної освітньої послуги визнаних вітчизняних та 

іноземних фахівців для проведення одного або декількох навчальних занять, 
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лекцій, майстер-класів тощо, оплата їхньої праці здійснюється на підставі 

окремо укладених договорів цивільно-правового характеру. 

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання 

додаткових платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових 

окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх 

роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу 

виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, 

необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. 

За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються 

розрахунково. 

2.4. Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності тощо, здійснюються у розмірах, передбачених чинним 

законодавством. 

2.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при 

визначенні вартості додаткових платних освітніх послуг належать матеріальні 

витрати, що використовуються на надання освітніх послуг. Витрати на оплату 

послуг сторонніх організацій, що залучаються Інститутом обов'язкових робіт, 

які не можуть бути виконані працівниками Інституту і які повинні бути 

здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі 

суб'єктами господарювання). 

 

3. Перелік додаткових платних освітніх послуг, що надаються 

Інститутом 

 

1) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів; 

2) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення 

професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання 

відповідної ліцензії; 

3) підготовка до вступу до закладу вищої освіти; 

4) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію 

самостійно, та стажування таких осіб; 

5) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або 

без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у 

гуртках, факультативів, семінарів, практикумів; 
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6) ліквідація академічної заборгованості або складання академічної різниці, 

повторне вивчення навчальної дисципліни (проходження практики, захист 

кваліфікаційної роботи магістра тощо); 

7) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, 

святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим напрямами; 

8) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково- 

методичних, наукових, друкованих засобів масової інформації (журнали, газети 

тощо); 

9) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних 

матеріалів, курсів дистанційного навчання; 

10) надання послуг, пов'язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіо 

запису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та 

аудіопродукціії; 

11) виготовлення, реалізація власної сувенірної продукції; 

12) надання в оренду тимчасово вільних приміщень і площ  або обладнання для 

проведення освітніх, наукових, урочистих, культурних та інших заходів (крім 

заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій) 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 закладі вищої освіти; 

13) забезпечення оформлення дублікатів документів про освіту державного 

зразка в установленому законодавством порядку. 

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Положення затверджується рішенням Вченої ради Інституту та вводиться в 

дію наказом ректора. 

4.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням 

Вченої ради Інституту. У такому ж порядку Положення втрачає чинність. 

 


