
Перелік платних послуг, які можуть надаватися ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО» 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 “Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, інші 

установами та закладами систем освіти, що належать до державної  та комунальної форми 

власності” зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 575 від 

01.06.2011, № 801 від 15.08.2012, № 1056 від 07.11.2012, № 305 від 20.05.2015, № 301 від 

26.04.2017, № 624 від 22.08.2018,№ 681 від 29.08.2018, № 343 від 30.01.2019, № 644 від 

17.07.2019, № 974 від 27.11.2019 

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладом: 

1.1  У сфері освітньої діяльності: 

  а) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах 

ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого 

робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітнім рівнем фахової 

передвищої або вищої освіти;  

б) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів 

зайнятості; 

в) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі 

відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, 

семінарів, практикумів; 

1. 2. У сфері побутових послуг: 

а) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та 

приміщень; 

б) ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання 

побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної 

техніки, технічних засобів навчання, приладів, устаткування та багатофункціонального 

обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт 

металовиробів; 

     в) надання перукарських послуг; 

1.3. У сфері житлово-комунальних послуг: 

а) надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі 

закладів освіти, для тимчасового проживання; 

б) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для 

тимчасового проживання; 

в) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків закладів освіти для 

проживання: 

 осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі освіти; 

 абітурієнтів відповідного закладу освіти під час вступних іспитів; 

 осіб, які направлені у відрядження до таких закладів освіти; 

 працівників інших закладів освіти, установ та організацій 

1.4. Інші послуги: 

а) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;  

б) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, 

іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не 

використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій 
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діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або 

працюють у закладі освіти; 

       в) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії; 

       г) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних 

господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що 

виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого 

бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності; 

     ґ) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, 

автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для 

осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі); 

       д) виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її 

споживання; 

       е) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання 

осіб, які навчаються 

       є) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, 

юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються 

в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для 

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

заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також 

іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов 

навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у 

відповідному закладі освіти (установі); 

       ж) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, а також окремих 

пасажирів або організованих груп населення; 

       з) виконання вантажно-розвантажувальних робіт; 
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