УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

31 серпня 2018 року

№ 592/о

Про позабюджетну діяльність
та надання платних освітніх послуг
в закладах освіти м. Кропивницького
На виконання Порядку надання платних освітніх послуг державними та
комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства
освіти, фінансів, економіки України від 23.07.2010 року № 736/902/758,
Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв
від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного
виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.08.2000 № 1222, враховуючи розпорядження
міського голови «Про заборону збору коштів та благодійну допомогу» від
8.09.2017 № 75, лист голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 22.03.2013 № 01-18/342/1, та з метою встановлення єдиних
вимог до організації позабюджетної діяльності закладів освіти, забезпечення
участі батьків учнів та вихованців у матеріальній підтримці закладів на
засадах законності, спільності інтересів, рівності прав, гласності,
добровільності і самоврядування
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів освіти м. Кропивницького:
1.1. Письмово проінформувати батьків учнів, вихованців про можливості
закладу освіти щодо надання платних освітніх послуг у 2018-2019 н.р. З цією
метою в кожному закладі освіти створити інформаційні стенди для учнів та
їх батьків, які містять “Порядок надання платних послуг” у цьому закладі
освіти.
1.2. Перелік платних послуг розробляти у відповідності до “Переліку
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної та
комунальної форми власності”, затвердженому постановою КМУ
від 27.08.2010 року № 796. В закладах освіти, що належать до комунальної
власності міста, не можуть відкриватись класи на платній основі.
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1.3. Розрахунки вартості платних освітніх послуг складати по кожному
виду послуг окремо, підписувати бухгалтером та затверджувати керівником
закладу, для закладів, що обслуговуються через централізовану бухгалтерію
управління освіти, за погодженням з управлінням.
1.4. Заборонити вимагати благодійні внески та нав’язування дітям та їх
батькам платні освітні послуги. Платні освітні послуги обираються батьками
учнів, вихованців лише на добровільній основі. Підставою для надання
послуг закладом або прийняття благодійних внесків від батьків є письмова
заява батьків учнів, вихованців. Заява подається особисто батьками кожної
дитини, які бажають отримувати платні освітні послуги і повинна містити
конкретний перелік послуг, які обрані.
1.5. Затвердити на засіданні педагогічної ради перелік платних освітніх
послуг, які будуть надаватися закладом у 2018-2019 н.р., та їх
науково-методичне супроводження.
1.6. Розклад надання платних освітніх послуг складати окремо від
основного розкладу навчальних годин, затверджувати його керівником
закладу. З метою запобігання перевантаження учнів платні освітні заняття
можуть проводитися не раніше, ніж через годину після уроків, в дошкільних
навчальних закладах – в другій половині дня.
1.7. Класним керівникам, іншим працівникам закладу, заборонити збирати
будь-які кошти з учнів, їх батьків, та інших фізичних та юридичних осіб.
Розрахунки за платні освітні послуги здійснювати виключно через банківські
установи.
1.8. Враховуючи, що платні освітні послуги, які запроваджуються в
закладах освіти, не можуть бути гарантовані протягом всього навчального
року, при залучені педагогів закладів до роботи в платних групах необхідно
попереджати їх у письмовій формі про можливі зміни в їх педагогічному
навантаженні протягом року.
1.9. При відмові батьків учнів, вихованців брати участь у позабюджетній
діяльності закладу забороняється впливати на інтереси дітей та їх батьків.
1.10. Взяти під постійний особистий контроль організацію та забезпечення
платних освітніх послуг та надання благодійної допомоги закладу.
1.11. Благодійні внески юридичних та фізичних осіб оприбутковувати
згідно з Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв
від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного
виховання для потреб їх фінансування.
1.12. Попередити керівників закладів про персональну відповідальність за
порушення в організації додаткових освітніх послуг та позабюджетній
діяльності згідно норм Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника управління освіти Серопяна Є.О.
Начальник управління освіти
Васильєва 24 58 08
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