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Про органiзацiю роботи
щодо наданнrI платних
посJryг комун€lльним
закJIадом
<<шосткинський мiський
центр естетичного
виховання
Шосткинськоi MicbKoT
Dади СчмсъкоТ областЬ>

Керуючись Законом УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪЬ>,
Законом Украiни "Про ocBiry" ( 10б0-12 ), статей 64 та б5 Закону Украiни
"Про вищу ocBiry" ( 2984-L4 ), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 12.08-2009 N 90З ( 90З-2009-гr ) "Про удосконаJIення rчrеханiзму

реryлюваннJt плати за посJIуги у сферi освiти" постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 27.08.2010 N 796 ( 796-20|0-r, ) (iз змiнами), постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 12 грулня 2011 р. N 127|, Haкirзy MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни, MiHicTepcTBa економiки УкраiЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 23.07.2010 N 73бl902l"l58 з метою органiзацii роботи щодо
надання платних посJIуг Щентром естетичного виховання Шосткинськоi MicbKoT

ради Сумськоi областi виконком MicbKoT ради

ВИРIIIIИВ:

1. .Щиректору Кисельову В.П. органiзувати роботу комунчlJIьЕого закJIаду
<<Шосткинський мiський Центр естетичного вlD(овання Шосткинськоi
мiсъкоi ради СумсъкоiобластЬ щодо надання платних rосJrуг.
Затвердити ПОЛО)I(EНFUI про шорядок надu}нЕя IIлатних послуг
комун€Lльним закJIадом <<Шосткинський мiський Центр естетичного
BиxoBaHHrI ШосткинськоТ мiськоi ради СумськоТ областi) викJIавши його
в наступнiй рщкчii ( додаеться ).
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,Щодаток
до рiшеннrl виконкому
вiд 0t,Od.dO/З_ J\b цх

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання платних послуг комунальним закпадом <<Шосткинський
мiський Щентр естетичпого виховання Шосткинськоi MicbKoi ради CyMcbKoi

областЬ.

1 . Зага-llьнi положення
1.1. Вiдповiдно до cTaTTi б1 Закону УкраiЪи "Про ocBiTy" ( 1060-12 ),

статей 64 та б5 Закону УкраiЪи "Про вищу ocBiry" (2984-14), постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 12.08.2009 N 90З ( 903-2009-п ) "Про удосконаленнrt
механiзму реryлювання плати за послуги у сферi освiти" постанови Кабiнету

постанови
Наказу MiHicTepcTBa

MiHicTepcTBa фiнансiв
поширюетъся на Центр

ПОСлУГа - TepMiH вживаетъся у значеннi, визначеному Законом Украiни "Про захист
прав споживачiв" ( 1023-12).

1.4. Щентр естетиIIного виховання Шосткинсько[ MicbKoi ради зобов'язаний:
безкоштовно надати замовнику повну, досryпЕу та достовiрну iнформацiю

щодо порядку та ).мов надання конкретноТ шшатцоi посiтуги, ii BapTocTi, гrорядку
та строку оплати, - не пiзнiше нiж за один мiсяць до дати прийому заяв вiд осiб, що
бажаютъ iT отримати; BapTicTb iнших платних ocBiTHix пOсJtуг - не пiзнiше нiж за 15

MiHicTpiB Украiни вiд 27.08.2010 N 796 ( 796-2010-п ) (iз змiнами),
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |2 грудня 201| р. N |?7l,
освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa економiки УкраТни,
Украiни вiд2З.а7.2010 N 73б1902/758 {iя цього положення
естетичного виховання.

1.2. При наданнi шлагцих ocBiTHix цосJryг Щектром естетичцого виховакЕя
застосов)rються нормативно-правовi акти, що реryJIюють надання посJIуг у сферi
освiтньоi'-культурноТ дiяльностi.

1.3. У цьоtvrу Порядку наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:
замовник - фiзична чи юридична особа, яка на пiдставi дOговору (контракry,

заяви) з ЕавчаJIьцим закJIадом замовJIяе ЕавчалъЕому закJIаду цлатну поалуry
для себе або iншоi особи, беручи на себе фiнансовi зобов'язаншI щOдо i-i оплати;

навчrlпьнi заклади - дошкiльнi, позатттliл5l1i, загапьноосвiтнi, професiйно-
технiчнi, вищi навчальнi заклади, закJIаци пiслядипломноi освiти, пiдвищення
квалiфiкацiТ та перепiдготовки, методичнi установи, iншi установи та закJIади
СИСТеми освiти. Що навча-пьних закладiв у цьому Порядку вiднесено також
НаВчалЬнi заклади - cTpyKrypHi пiдроздiли навч€tJIьних закладiв (освiтнъо
КУЛЪТУРниЙ Вiддiл Центру естетичного виховання),що дiють згiдно iз
Затвердженими положеннями i безпосередньо надають платнi ocBiTHi послуги;

особи, якi навчаютъся, - дiти дошкiльного BiKy, вихованцi, y^lHi дошкiльних
навчаJIьних закладiв; вихованцi, учнi, слгр<ачi позашкiлъних навчuIльних закладiв;
Учнi, Вихованцi загаrrьноосвiтнiх навч€uIьних закJIадiв; учнi, слухачi професiйно-
технiчних навч€чьних закrrадiв; студенти, сцгхачi вип{кх ЕавчалъЕrrх закrrадiв;
lнш1 громадяни, яким
послуги;

Щентром естетичного вихован}uI надаються платнi ocBiTHi



календарних днiв до початку Т;< наданшI.
1.5. ,Щеякi платнi посJtуги можуть надаватись тими самими працiвник€t}tи IIF.В,

що працюютъ згiдно штатноrо розпiтад; 8 також сrороннiмп особамrr якi lle
перебувають у штатi tEB але заггу{енi до Еадання платнlD( послуг.

1.6. ГIлатнi ocBiTHi посrryги надаютъся на пiдставi письмовоТ заяви - дJuI

фiзичноi особи; договору - для фiзичноi або юридичноТ особи.
На пiдставi договору нацаються платнi ocBiTHi посJtуги вiдповiдно до гryнктiв

|-4, 9-|1 роздiлу 1 Перелi*у ( Т96-2аЮ-п).
Iншi платнi шосJtуги надаються Еа пiдставi письмовоi заrIви, що скJIадаеться

замовниксм у довiпьцiй формi. Гфи гrорушеrrнi замовIlиком умов догавору
(контракry, заяви) кошти, отриманi навчаJIъним закJIадом, заJIиш€lються згiдно з

умовами договору (контракгу, заяви) у розпорядженнi Центру естетичного
вихованнrI Шосткинськоi MicbKoT ради для виконання його статутних завдань
згiдно з чинним законодавством.

|.'l . Кошти, отриманi навчщIьним закJIадом вiд Еадання платних посJIуг,
зараховуються на вiдповiднi рахунки, вiдкритi в органах ,Щержавного казначейства
УкраiЪи, та використов).ються згiдно iз затвердженим кошторисом
ДИРеКТОром IIFВ з урахуванням вимог законодавства.

1.8. Матерiальнi цiнностi, майно закJIаду, придбане або створене за

рахунок коштiв, отриманих вiд платних ocBiTHix посJIуг, н€lлежитъ Центру
естетичного виховання на правах, визначених чинним законодавством, та
використовуетъся ним дIIя виконання cBoik функцiон мъних повноваженъ
2. Перелiк наданЕя платних посJý/г:

1. Навчання у сryдiях, на курсах, проведенЕrI занlIть у лiтераryрно-музичних
вiтальнях, iгрових KiMHaTax для дiтей та ryртках.

2. Iншi види освiти.
3. Органiзацiя дiяльностi "rrюбителъсъких об'сднанъ та кrryбiв за iнтересами з

можJIивим запрошенням cTopoHHix осiб та органiзацiй.
4. Розроблення сценарiiв, постановочна робота i проведення заходiв за з€Lявками

пiдприемств, установ та органiзацiй.
5. ПроведеннrI спектаклiв i концертiв художньоТ самодiяльностi.
6. Проведення театралiзованих свят,_ фестива-пiв, KoHKypciB, спортивно-

розважаJIьних, оздоровчих, обрядових заходiв, виставок-продаж кЕиг i TBopiB
образотворчогомистецтва,татоварiвцIдрOFЕоцавжJдваЕI.цтял.

7. Надання послуг з органiзацii та/або проведення кулътурно-масових
заходiв, мiжнародних симпозiупtiв, науково-практичнrх конференцiй,
ceMiHapiB, майстер-класiв, концертiв, фестива-пiв, виставок i вистав.

8. Надання гIосJryг з органiзацiТ та/або проведеЕня вистав, театралъЕих та
музичних постачовок, концертiв, оперних i балетних спектаклiв, iнших
постановок, виступи артистичних цуп, труп, opKecTpiB та окремих артистiв.
Проведення концертiв-презентацiй, фестива-пiв, бенефiсiв, естрадних шоу, циркOвID(
вистав, демонстрацiя вiдео - i кiнофiльмiв

9. Надання послуг з користування атракцiонами, дитяIIими майданчиками,
мiстечками безпеки руху, персOн€rльними комп'ютерами, гJLядацъкими запами.

10. Продаж у неспецiалiзованих маг€винах (KiocKax, лоткаx) вид€lнь про
дiялънiстъ закладу, а також сувенiрних виробiц значкiв, виробiв народних



промислiв, декоративно-ужиткового мистецтва.
11. Проведення фото- вiдео- 1 кiнозйомок oKpeMID( експонатiв, експозицiй,

територiй та об'ектiв музейного тиrý/.
12. Обс.гryговування екскурсiйних груп i окремих вiдвiдувачiв на територiях та у

примiщеннях lЩВ пiд час огJuIду експозицiй, виставок.
13. OcBiTa у сферi спорту та вiдпочинку.
14. OcBiTa у сферi кулъryри.
15. Розроблення та оформлення iHTep'cpiB, дизайнерського оздоблення

виставкових стендlв.
t6. Надацця lrосJý/г з органiзацiТ та/або роботи театршIъно _ кiцо -

концертIrих залiв.
17. Надання мiсць дJul стоянки автомобiлiв та iнших транспортних засобiв.
l8. Ремонт, настроювання i налагодження музичних iHcTpyMeHTiB, звуко-,

свiтло- та вiдеоапараryри.
19. Ремонт i реставрацiя TBopiB (виробiв) образотворчото i декоративно-

прикJIадного мистецтва, друкован}D( видань, палiryрнi роботи, атрибуцiя пам'яток
icTopii та культури, якi перебувають в особистих колекцiях i збiрках.

20. Театр€Lпьна та концертна дiяльнiсть, функцiювання театрщIьних i концертних
за-гriв, органiзацiя виставочноi дiяльностi, та наданЕя посJrуг з органiзацii таlабо
проведенню таких заходiв iншiм особам i органiзацiям.

21. ВиготовленнrI, ремонт i реалiзацiя майстернями обладнаннJI атракцiонiв,
музичних iHcTpyMeHTiB, меблiв, реквiзиry i бутафорii, сценiчного обладнанrrя,
пошиття теац)аJIьних, концертних костюмiв, взуття, ToBapiB широкого вжитку,
KBiTiB i KBiTKoBoT продукцii, гримернi посJIуги, столярнi, слюсарнi,
будiвельнi, ремонтно-реставрацiйнi та iншi роботи.

22. Прокат музичних iHcTpyMeHTiB, культурно-спортивного i ryристичного
iнвентарю, сценiчних костюмiв, взуття, театраJrьного реквiзиry.

23. Фотокопiювання, репродукуваннjt, ксерокопiювання, мiкрофiльмуванЕя,
мiкрокопiювання з книжок, брошур, гa}зет, журна_rriв, музейних експOнатiв,
документiв з фондiв бiблiотек, музеiв.

24. Виrотовлен}ul фонограм концертiв i спектаклiв, копiй звукозапису
МУЗиЧН}Гх TBopiB з фонотек TeaTpiB, музе'iв, бiблiотек, клубних закладiв, паркiв
КУЛЬТУРи та вiдпочинку, науково-методичних центрiв, наданшI шосJryг сryдiй
звуко- iвiдеозашису.

25. НаДання послуг ресторанного гOсподарства з метою органiзацii
вiдпочинку i дозвiлля |ромадян за умови н€lявностi необхiдних
поryжностей та спецiшrьно призначених i обладнаних примiщень.
3. Порядок визначення BapTocTi пirатних послуг

виробничих

3.1.Розмiр тrлати за той чи iнший вид посJrуги визначаетъся на пiдставi Ti цiни.
Базою для визначення цiни посJгуп4 е розрахунок витрат, пов'язаних з наданЕям
посJryги.
3.2. При наданнi послуг використовуються цiни i тарифи, передбаченi
затвердженими розрахунками, а при вiдсутностi таких цiн i тарифiв - договiрнi
цiни, якi узгодженi мiж замовником i виконавцем.
4. ГI_шанування та використання доходiв вiд надання платншх послуг.
4.1 НадходженIut до спецiалъного фо"ду, отриманi вiд надання пjIатнлм посJryг



першочергово використовуються на покриття витрат, пов'язаних з
органiзацiею та наданням цих послуг згiдно з кошторисом, затвердженим
директором I{EB в устаЕовленому законодавством порядку, а також:
- на опItаry працi запучених до виконання платних посJý/г працiвникiв за

фактично виконаний обсяг роботи;
- Еа розвиток матерiальноi бази tEB
- на премiювання як працiвникiв, безпосереднъо зайнятrоr ix виконанIuIм, так i

тих, хто сцриrIе ik здiйсненЕю, згiдно з положенЕям, затвердженим керiвником i
профспiлковим KoMiTeToM.
5. Обпiк операцiй з Еадацця цпатцих пссл)rг
5.1.,ЩокументЕlльне оформлення операцiй з надання платних послуг здiйснюстъся
за кожним видом посJIуг окремо.
5.2. tEB зобов'язаний вести облiк lrлатних посJryг та скJIадати звiтнiсть за цим
видом дiяльностi.

6. Заключнi положеннrt
б.1 Вiдповiдальнiсть за органiзацiю i якiстъ наданнrI IIлатних посJryг, а також
обqрунтованiсть розмiрiв плати за послуги несе керiвник закг{аду та працiвники, якi
беругь безпосередню rIастъ у процесi надання Iшатних посJý/г.

,Щодатки:
. Постанова КМУ J& 796 вiд 27.08.2010 року ( зi змiнами внесеЕими згiдно

постанови KIVIYJ{b 2З9 вiд 12.10.2010р.)
. Постанова КМУ вiд 12. |2.20|1 року J& 1271
. Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa економiки Украiни,

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 27.07.201.0 }lb 73бl9а2l758

О.М.Кравченко


