
'вiдокремленого пiлрозлiлу юридичноi особи (код €ДРПОУ вiдокремлепого пiдроздiлу - з9214900) -

.*na"ero, ВiдокремлеЕиЙ структурЕиЙ пiдрздiл (Бережаяський фаховиЙ коледж Нацiопальвого

унiверситету бiоресурсiв i природокористувФrня УкраiЪи)); Наказу MiHicTepcTBa освiти i пауки Украiни
вiд 28,05.2020 року <ПрО переймевуваянJI вИокремлених струкryрних пiдроздiлiв Нацiовального

унiверситеry бiоресурсiв i природокористувмяя УкрдЕи; розпорядженвя в.о. дирекгора коледжу <Про

змiну вазви коледжу) N9 9 вй 14 грулвя 2020 року, згiдlо з якими назву (найменувавця)
(ВiдокремлениЙ пiдроздiл Нацiова,rьного уЕiверситетУ бiоресурсiв i природокорпсryвання Украlни
(Бережаяський агротехнiчвий коледжD змiцеЁо ва <Вiдокремлевий стуктурний пiдроздiл
(Бережаяський фаховий коледж Нацiоцального уЕiверситету бiоресурсiв i природокорисryваяня

Украiяи)), - Положенпя про наданЕя платЕих ocвiтяix послуг Вiдокремленого пiдроздiлу Нацiопального

упiверситету бiоресурсiв i природокорисryвавня Украiпи (Бережавський агротехяiчЕий коледж))

викласти в такiй редакцii:

ЗЛТВЕРДЖЕНО

структурного
iлу (Бережапськпй

фаховпй коледяс
ьцого унiверсятеry

бiоресурсiв i
анця УкраiЪпD

iл 04 лютого 202l року
В.о. д!lректора коледжу

свiтлана Пилипишин

На пiдставi вiдомостей, вrrесеЕих у €дияий державний юридпчяих осiб, фiзичяпх осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань MiHicTepcTBa юстицij УкраiЕи, про що свЙчить Витяг з

единого державного ре€стру юридичцих осiб, в якому у графi (Запис lD - яаймеЕувдrня

ПОЛОЖЕНIIЯ
про надання платЕих ocBiтHix послуг в Вhокремленому структурному

пiдроздiлi <(Бережанський фаховий коледrк Нацiонального унiверсптету
бiоресурсiв i природокорrrстування YKpaiHпr)

l. Загальнi положення
1.1. Положення про надання платних ocBiTHix послуг розроблено вiдповiдно до:

а) частини четвертоi cTa,ITi бl Закону Украiни кПро ocBiry>;

б) ст. 73 Закону Украiни (Про виIrry ocBiTy);

в) Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 27 серпня 2010 Nч 79б <Про

затвердження перелiкУ платних послуг. якi можуть надаватися навчlUIьними

закJIадами, iншими установами та закладами системи освiти, цо належать до

державноI i комунмьноi форми власностi>>i

г) Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Укра'tЪи вiд 28 лютого 2002 J"l! 228 <Про

.затвердження Порядrry скJIадання, розгляду затвердження та основних вимог до

виконання кошторисiв бюджетних установ);
г) спiльного Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв

Украiни та MiHicTepcTBa економiки Украiни вiд 23 липня 2010 Nэ 7361902/758 <Про

затвердження Порядкiв надання платних посJryг державними i комунальними

навчальними заrulадами)r;



л) Наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 22,06.20l2 N 758 <Про
затвердження порядку вiдкритгя ,га закриття paxyHKiB у нацiональнiй валютi в органах

[ержавноi казначейськоi служби УкраТни>;

е) Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпня 2015 року <Про
заIвердження типового договору про надання ocBiTHix послуг мiж вищим навчальним
закладом та фiзичною (юридичною) особою>;

с) Полохення про ВСП (Бережанський фаховий коледж НУБiП УкраТни),
I.2. L{e 11оложення впровадх(у€ться з метою залучення додаткових коштiв для

покращення стану наRчаJIьно-виховного процесу ВСП (Бережанський фахоЁий колелж
t{УБiП УкраТни> (далi Коледж).

1.3. При наланнi платних ocBiTHix послуг застосовуються нормативно-правовi
акти, що реryлюють надання послуг у сферi ocBiTHboT дiяльностi.

1.4. {олатковi ocBiTHi послуги надаються понад обсяги, встановленi
навч€Lльними планами,.та поза дiяльнiстю, що фiнансуеться за рахунок коштiв
заг;цьного фонлу бюджету. Метою органiзацii платних послуг € отримання
понадбюджетного фiнансування для розширення ocBiTHboi дiяльностi Коледжу,
збiльшення спектру ocBiTHix послуг, якi не перелбаченi бюджетним фiнансуванням за
lllтатним розписом, але студенти мають бажання займатися цими видами навчaUIьно-

виховноi дiяльностi.

2. Порядок надання пJlа,гних послуг
2.1, Порядок надання платriих послуг визначаетьсi наказом MiHicTepcTBa

освiти, Мiнiс,герства фiнансiв та MiHicTepcTBa економiки УкраТни вiд 23 липня 20l0 N
1Зб19021758 <Про затвердження Порядку наданнi платних послуг державними
навчальнимИ закладами)) та актамИ законодаRства, що регулюють вiдповiдну сферу
платних Ilослуг, перелiченими у п.l . l ,

2.2. У чьому Положеннi наведенi нижче термiни вживаються у такому
значеннi:

замовнuк фiзична чи юридична особа, яка на пiдставi договору з Коледжем
замовJIя€ Коледху п:lаr,ну освiтню послугу для себе або iншоТ особи, беручи на себе
фiнансовi зобов'язання щодо'li (послуги) оплати;

htdekc iнф.lяцii' - визначений у встановленому законодавством порядку
офiцiйпий iндекс iнфляцii за попередлtiй календарний pik;

Колеdх _ Вiдокремлений структурний пiдроздiл Нацiонального унiверситету
бiоресурсiв i природокорисr.уваtrrrя Украiни, вищий навчiIльний заклад, що провадить
освiтню.цiяльнiсть, rlов'язану iз пiдготовкою фахiвцiв таких освiтньо-квалiфiкаuiйних
piBпiB, як <квалiфiкований робiтник), (молодший спецiалiст> (до певного строку,
визIlаченого в Законi Украiни <Про вищу ocBiTy)), ((молодший бакалавр> за
вiдповiдними напрямами, спецiальностями та спецiмiзацiями, вiдповiдно до
llавчzцьних планiв i програм, якi розробляються на базi типових з урахуванням вимог
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нормативних документiв пiдготовки фахiвцiв вiдповiдного рiвня та погодх{уються з

НУБiП Украiни.
особu, якi навчаюmься - студенти Коледху, здобувачi, слухачi, iншi

громадяни, яким Коледж може надавати платнi ocBiTHi пос.гryги;

Послуzа - TepMiH вживасться у значениi, визначеному Законом Украiни <Про

захист прав споживачiв>>.

2.3. Коледж зобов'язмий:
- безкоштовно надавати замовнику повну. доступ}ry та достовiрну iнформацiю

щодо порядку та умов надання KoHKpeTHoi послуги, ii BapTocTi, порядку та строку

оплати;
- оприлюднити:
визначену у встановленому цим Порядком BapTicTb платноi ocBiTHboT послуги,

що надаеться для здобуття освiти за освiтньо-квалiфiкацiйнем piBHeM, пiдвищення

квалiфiкачii або здобуця наукового сryпеня (за наявностi можливостi у Коледжу

надавати TaKi посlryги) - не пiзнiше, нiж за один мiсяць до дати прийому заяв вiд осiб,

що бажають ii о,тримувати;

BapTicTb iншlтх платних ocBiTHix посJryг - не пiзнiше, нiж за 15 календарних

днiв до початку ix наданIul.

2.4. Платнi ocBiTHi послуги надаються на пiдставi договору (контракту) - лля

фiзичноi абО юридичноi особи. Платнi ocBiTHi посrryГи надаються Коледжем для осiб,

. якi навчаються, на пiдставi договору, що укпада€ться мiж Коледжем та фiзичною
(юридичною) особою (за типовою формою - додаток l до Полохення), яка замовляе

платну освiтню послуry для себе або для iншоi особи, беручи на себе фiнансовi

зобов'язання щодо ii оплати.

2.5. При порушеннi замовником умов договору кошти, о,триманi Коледжем,

з:шишаються згiдно з умовами договору у розпорядженнi навчаJIьного закладу з

урахуванням вимог законодавства.

2.6. ,Щирекгор закладу встановJIюе перелiк платних ocBiTHix та iнших посJryг,

що надаються Коледжем, iз зазначенням часу, мiсця, способу та порядку надання

кожноi з пос;ryг, розрахунry ix BapmcTi та особи, вiдповiда,rьноi за ix надання,

2.7. Кошти, отриманi Коледжем вiд надання платних ocBiTHix пос,туг,

зара(овуються на вiдповiднi рахунки, вiдкритi в органах Державного казначейства

УкраiЪи, та використовуються згiдно iз затвердженим кошторисом навчальItого

закла,ry з урахуванням вимог законодавства. оскiльки Коледж е вiдокремленIлt,t

структурниМ пiдроздiлом НУБiП Украiни, вiдповiднi рахунки можуть бути вiдкритi

окремо для БФК (за умови визначеного лiцензованого обсяry).

2.8. Майно, придбане або створене за ра(унок коштiв, отриманих вiд тtлатнкх

ocBiTHix пос.lryг, належить Коледжу на правах, визначених чинним законодавством, та

використовусться ним дJlя викоЕання ним cBoii функцiонаJIьних повновахень,



3. Встанов.llення
Коледлtем.

Bapтocтr платних ocBiTHix послуг, якi надаються

3.1. Встановлення BapTocTi платноi ocBiTHboi послуги здiйснюеться на базi
економiчно обгрунтованих витрат, пов'язаних з ii наданням.

3.2. Калькуляцiйною одиницею при цьому е BapTicTb отримання вiдповiдноi
платноi ocBiTHboi посrryги однiею фiзичною особою за весь перiод 'iT надання у
повному обсязi.

3.3. У разi, якщо строк надання платноi освiтньоi посlryги перевиrrryе один
календарний piK, а вiдповiдно до чинних нормативно-правових aKTiB замовник мае
право здiйснювати оплату послуги частинами, у вiдповiдному договорi зазначаються
Bci поетапнi суми та строки сплати,

3.4. Вiдповiдно до цьою Порядку та чинного законодавства Коледж може
диференцiювати розмiр плати за наданЕя платноi ocBiTHboi посlryги, виходячи з
лiцензованого обсяry (за наявностi), спiввiдношення попиту та пропозицii за
конкретними напрямами (спецiальностями) навчання на державному (регiональному)

ринry ocBiTHix послуг.
3.5. У разi встановлення навч:Iльним закJIадом диференцiйованих розмiрiв

навчальний заклад зобов'язаний до,гримуватись такого розрахунку:
nn

IKxB= IКхР
де: К - контингент, який плануеться зарахувати на навчання для оlримa!ння

конкретноi ocBiTHboi послуги у плановому перiодi, тобто кiлькiсть осiб, що подадуть
заяви до Коледжу (укладуть договори з Коледжем) для отриманюI ocBiTKix послуг

рlзних видlв;
В - калькуляцiйна одиниця кожноi платноТ ocBiTнboi посJryги, визначена

вiдповiдно до цього Порядку, тобто BapTicTb надання конкретноi ocBiTнboi посJryги за
весь перiод ii надання у повному обсязi однiй фiзичнiй особi, яка буде зарахована на
навчання у плановому перiодi;

Р - коrrrти, що сплачуе замовник за надання Коледжем конкретноТ платноi
ocBiTHboi послуги однiй фiзичнiй особi за весь перiод ii надання у повному обсязi, яка
зазначена в договорi, платiхному дорученнi, iншому аналогiчному документi;

п - номенклатура (перелiк) Bcix видiв платних ocBiTHix послуг. що надас
кавчмьний заклад у rшановому перiолi.

З.6. Складовими BapTocTi ви,трат е:

витрати на оплату працi прачiвникiв;
нарахування на оплаry прачi вiдповiдно до законодавства;
безпосереднi витрати та оплата пос-тryг iнших органiзацiй;
KaпlTrlJIbItl витрати;
iндексацiя заробiтноi плати, iншi витрати вiдповiдно до чинного законодавства.



3.7. [о витрат на оплату працi працiвникiв, якi залученi до надання платноi

ocBiTHboi посJIуги, враховуються розмiри посадових окладiв, ставок заробiтноi плати
(у тому числi поюдинноi оплати), пiдвищення, доплати, надбавки та iншi виплати

обов'язкового харакгеру, визначенi вiдповiдними нормативно-правовим актzlми.

3.8. Нарахування на заробiтну плату €диного соцiального внеску.

3.9. При формуваннi витрат на оплаry працi прачiвникiв, що заIryченi до
надання платноТ ocBiTHboi послуги, такох можуть враховуватись виплати, що носять

заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та ко:rективним

договором.
3.10. У витратах на оплату працi враховуеться оплата працi працiвникiв, якi не

перебувають у штатi навчальною закла.ry, але залученi до надання платних ocBiTHix

посJryг.

Оплата працi таких працiвникiв здiйснюеться на пiдставi ,трудових лоюворiв та

договорiв цивiльно-правqвого характеру за тими сztмими умовами та розмiрами оплати

працi, за якими здiйснюсться оплата працi вiдповiдних штатних працiвникiв.
У разi залучення до надання платноi ocBiTHboT послуги визнаних, видатних

вiтчизняних та iноземних фахiвцiв для проведеннJl одного або декiлькох навчаJ]ьнкх

занять, лекцiй, майстер-класiв тощо, оплата iхньоi працi здiйснюсться на пiдставi
окремо укладених логоворiв цивiльно-правового характеру.

Кiлькiсть працiвникiв вiдповiдноТ квалiфiкацii, запучених до надання платних

ocBiTHix послуг, з вiдповiдними розмiрами посадових окладiв (тарифних ставок, ставок

заробiтноi плати), а такох кiлькiсть годин ix роботи визначаються, виходячи з

необхiдностi врахуваннJI всього обсяry виконуваних робiт вiдповiдно до затверджених

норм навантаження або часу, необхiдного для виконання тих чи iнших видiв робiт.
3,1l. За вiдсутноgтi затверддених норм зазначенi показники визначаються

розрахунково.
Кiлькiсть ставок працiвникiв викладацького скJlаду. що запучаються до надання

платних ocBiTHix послуг, визнача€ться вiдповiдно до чинних нормативно-правових
,aKTiB на ocHoBi навчальних планiв, затверджених дJIя кожного напряму, спецiальностi,

дисциплiни (предмета), з урахувzrнням подirry груп на пiлгрупи при вивченнi окремих

дисциплiн (предметiв) або при виконаннi окремих видiв навчальних занять,

затверджених норм часу на виконання тих чи iнших видiв навчальноj роботи (у тому
числi при iндивiдуапьнiй формi навчання), за винятком годин, вiдведених для
самостiйноТ роботи, та з урахуванням встановленого спiввiдношення викладач-

студент.
Кiлькiсть ставок (штатних одиниць) iнших працiвникiв, якi враховуються при

обрахунку BapTocTi платних ocBiTHix посrryг, визнача€ться, виходячи з необхiдностi
врахування Bcix функцiй i видiв робiт, якi безпосередньо пов'язанi з органiзацiею

послуг замовникам. фrя
порядку штатнi нормативи,
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встановленi для навчальних



закладiв рiзних типiв, або ш,tагний розпис коледжу, затвердженi у встановленому

порядку,

кiлькiсть ставок (штатних одиниць) прачiвникiв, для яких немас затверджених

у встановленому порядку штатних нормативiв або якi виконують функцii iз

забезпечення дiяльностi навчального закладу в цiлому (автотранспортнi пiлрозл,iли,

tlлановi та бухгаlтерськi служби тощо), визнача€ться, виходячи iз затвердженого у

встановленому порядку шlаlноl,о розпису Колелжу з урахуванням необхiдностi

забезпечення виконання навчальним закладом статутних завдань у повному обсязi.

З.l2, Нарахування на опJIату праui, в тому числi: збiр на обов'язкове'державне

пенсiйне страхування, на обов'язкове соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою

втратою працездатностi, на випадок безробiття, вiд нещасного випадку на виробництвi

ra професiйного захворюваliIlя, якi сttричинили втрат) працездаr HocTi тощо.

здiйснюються у розмiрах, передбачених чинним законодавством.

3.13. До безпосереднiх витрат та оллати лослуг iнших органiзацiй при

визначеннi BapTocli плаlних ocBiTHix послуг нмежать матерiальнi витрати. Lло

l]икористовуються на надання ocBiTHix послуг, у тому чиспi на придбання сировини,

vатерiалiв. iHBeHTaplo. iHcTpyMeHTiB. ]аllасних частин. медикаментiв. витратних

матерiалiв llo KoMlt'Kll,epHoi ra оргтехнiки. канце,]Iярських ToBapiB, бланковоТ та

ttавчальноТ локlменгаuii. utо ви користовус гься при наданнi плагних ocBiTHix послlг.

tlrulивно-мастильних MaTepialiB, xiMiKaTiB, бiлизни, спецодяry, обмундирування та

фурнiтури до нього, спортивноl,о одягу, комунальних послуг та енергоносiiв, захисних

пристроiв, харчування у випа.цках, передбачених Полохенням про ВСП (БФК НУБiП
УкраIни> або законо]lавством; IIроведення по'гочного ремонту. технiчного оглялу i

,гехrriчного обслуговування основних фондiв, що Використовуються для надання

п.ltатних ocBiTHix послуг, слуrкбовi вiдрядження та стах(ування, цов'язанi з наданням

платних ocBiTHix послуг, опJIата послуг зв'язку, засобiв сигналiзацii, лiцензiй для

налання lrлагних ocBiTHix послуг (у разi наявностi та за вiдповiлних потреб).

BapTicTb сировини i магсрiалiв. що використовуюr ься пiд час навчаIьних

заняtь, розраховусться вiлповi.лllо до затверджених в установленому порядку

ltавчaulьних пltанiв з кожноlо нJпряму! спецiальностi. дисциплiни (предмета), виду

lli]tsчалыlих Jаняlь l,a форми орrанiзаuiТ навчання. а паливно-масlильних MaTepia-tiB,

KpiM r,ого, - виходячи з технiчttих характеристик транспортних засобiв та тривалостi ix

роботи при надацнi вiдповiдноТ платноТ ocBiTHboi послуги.

Витрати на оплату послуг cTopoHHix органiзачiй, цо залучаються навчальними

закJlа.,lами для наданllя ttllа,гнttч ocBiTHix лослуг. включають оп.'tату виконання

обов'язкових робiт, якi не можу,Iь бути виконанi працiвниками навчацьних закладiв i

якi повиннi бути здiйсненi квалiфiкованими фахiвчями cTopoHHix органiзачiй (у тому

числi суб'сктами l.осподарrовання), придбання та тиражування методичних матерiалiв,

передплату перiодичних видань.



ще, зокрема, оплата Bcix банкiвських пос,гryг (у тому числi за готiвкове

обслуговування), оплата за ветеринарнi послуги, охорону, встановлення пожежнот та

охоронноi сигнмiзацii, юридичнi та iнформацiйii послуги, що забезпечують
,виконання Коледжем його статутних завдань, оренду, встановлення лiчильникiв i

спецiа.ltьного обладнання, ix перевiрку та гарантiйне (пiслягарантiйне)

обсrryговування, поточний ремонт, що здiйснюеться заJIученими юридиttними

особами, установленЕя та подальше супровод2кення програмного забезпечення, посJryг

зв'язку (у тому числi мобiльного), за послуги Iнтернет-провайдерiв,

KpiM витрат, наведених у пунктi 3.9 цьою роздiлу, вкJIючаються вiдрахуванrrя,

якi обчислюються вiд загального розмiру витрат на оплаry працi i якi не включаються

до нарахувань на оппату працi (зокрема вiдрахування профспiлковим органiзацiям),

плата за отримання лiцензiй та акредитацii, дозволiв, отримання яких е необхiдною

умовою для надання того чи iншого виду платних ocBiTHix посrryг, витрати на

обов'язковий медичний одяд працiвникiв, заходи з охорони працi та безпеки, охорони

.Itавколишнього природного середовища, стахувмня транспортних засобiв, що

викорисювуються при наланнi платних ocBiTHix посlryг.

BapTicTb безпосереднiх витрат та оплата послуг iнших органiзацiй

вирirховуються прямим розрахуrrком на ocHoBi: встановлених чинними нормативно-

правовими актами ставок орендноi плати або витрат на оренду примiцень iнших

пiдприемств, шо використовуються у навчальному проuесi, BapTicTb оренди яких

встановлена згiдно з укладеними доюворами оренди, строку надання TicT чи iншоi

ппатноi ocBiTHboi послуги, площ, що використовуються для ii надання; iнших видаткiв,

цо необхiднi для надання замовлених платних ocBiTHix послуг, норм витрат та тарифiв

вiдповiдно до затверджених в установленому порядry нормативiв, порядку розрахунlry

за комунальнi посJryги та спожитi енергоносii (за опалювальний сезон або piBHoMipHo

протягом року).
' У тих випадках, коли прямий розрахунок BapTocTi безпосереднiх виT рат, оплати

послуг iнших органiзацiй здiйснити неможливо, ix BapTicTb визначаеться, виходячи з

факгичних витрат на одиницю наданоi аналогiчноi платноi освiтньоi послуги, що

скJl:tлись У цьому навчаlьному закладi за минулий звiтний перiод, з ура(уванням

iндексу iнфляцii.
3.14. ,Що капiтальних витрат на придбання (створення) основних засобiв

вкJIючаються витрати на забезпечення надання Коледжем платrtих ocBiTHix послуг, а

саме:

придбання або створення основних засобiв, зокрема навчального,

лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладiв, механiзмiв, спорУД,

меблiв, комп'ютерноi та оргтехнiки, придбання навчмьнот лiтераryри, оновленЕя

бiблiотечних фондiв;
капiтальне булiвництво, придбання, ремонт, реконструкцlю та реставрацlю

споруд, танспортних засобiв, що використовуються у
,l

примiщень, будiвель,



навчальному процесi (у тому числi придбання будiвельних матерiалiв, виготовлення

проектно-кошторисноТ документацii);
' придбання програмного забезпечення (у mму числi з передачею прав на

корисryвання), авторських та сумiжних прав.

Капiтальнi витрати враховуються у розмiрi до l0 вiдсоткiв у межах BapTocTi

платноj ocBiTHboi послуги, встановленоi вiдповiдно до цього Порядку i вимог чинного

законодавства, з урахуванням положень абзацiв п'ятоm та шостого rryнкry 3,5 цього

розлirry.

4. Узагальнений перелiк платних послуг, що надаються Коледжем,

додаткових пIатних послуг можуть бути:

- проведення понад обсяги, встановленi навчальними IUIанами, з видачею або

. без видачi вiдповiдних. документiв про ocBiry - KypciB, занять, факультативiв,

ceMiHapiB. практикумiв;
- проведення спецiальних kypciB, пiдвищення професiйноi компетентностi в

iншiй формi. цо не потребус вiдповiдноТ лiцензiil
- пiдготовка до вступу до iнших вищих навчдIьних зак;rадiв (за умови

наявностi вiдповiдноi лiцензii);
- iншi види не заборонених законодавством

вiдповiдною на ню( попиту.

4.1. Органiзованими формами роботи зi студентами з надання Коледкем

послуг у разi виникнення

4.2. Органiзацiя надання цих послуг покладаеться н8 вiдповlднl cтpyкrypнl

пiдроздiли Колелжу.
4.3. Розмiр плати встановлюсться згiдно з,. кошторисом витрат; на кожну

освiтню послуry бухгалтерiею складаеться вiдповiдний кошторис, Розмiр плати
'встановлюеться за весь TepMiH надання ocBiTHboi послуги та визначаеться з

урахуванням iндексу iнфляцii за попереднiй pik. Калькуляцiйною одиIrицею при цьому

е BapTicTb отриманЕя вiдповiдноi платноi ocBiTHboT посrryги однiею фiзичною особою

за весь перiол'ii надання. Облiк надходжень коштiв вiд надан ня цих посlryг та вилаткiв

на iх реа-rriзацiю покладаеться на бухга-лтерiю Коледrку.

4.4. Оформлення цих посJryг здiйснюсгься шJUtхом укJlадакня договорiв мiж

Коледжем та фiзичною (юридичною) особою про надання ocBiTHix посrryг,

розроблених на ocHoBi Типового договору про надання ocBiTHix послуг мiж ВНЗ та

фiзичною (юридичною) irсобою (лолаток 1 до Положення) та вiдповiдно до вимог

Закону УкраiЪи <Про випry ocBiry>> та iH. нормативно-правових aKTiB, в яких

зазнача€ться назва ocBiTHboi послуги, TepMiH, BapTicTb; iншi умови договору,

4.5. BapTicтb навчання оприлюднюсться у засобах MacoBoi iнформацi'i,

4.6. ГLrата за навчанЕя вноситься посеместрово на реес,трацiйний рахунок

обпiку власних надходжень Коледжу. Незалежно вiд форми навчання, з урмуванням



матерiаJIьного стану осiб, якi укла,,lи договiр, на пiдставi наказу директора Коледжу
' 
оплата може здiйснюватись щомiсяця.

У разi, якщо строк надання платноi ocBiTHboT пос,туги перевиuryе одйн

календарний piK, а замовник бахас здiйснювати оплату частинzlми, у вiдповiдному

договорi зазначаються Bci поетапнi суми та стоки сплати.

5. Права та обов'язкп осiб, якi надають вiд iмепi Колеlltду додатковi платнi

ocBiTHi послуги.
5.1. Особи, якi вiд iMeHi Коледжу надають додатковi платнi ocBiTHi послуги

(науково-педаюгiчнi прачi вники) зобов'язанi:

- забезпечувати належний piBeHb викладання навчальних дисциплiн на

додаткових заняттяхi
сприяти розвитку iHTepeciB, нахилiв та здiбностей осiб, якi навчаються, а

також збереженню ii здоров'я, здiйснювати пропагандl здорового способу житгя;

- сприяти зростанню iмiдясу БАТК, та предмету, який викладае;

- дотримуватися педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть сryдентiв;

- викоЕувати статут навчt}льного закJIа,ry, правила внутрiшньою розпорядку,

умови контракry чи ц)удового договору;
- виконувати накази i розпорядження керiвника Коледхт, органiв управлiння

освiтою;
- постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть,

загальну культуру;
- контролювати стан оIIлати додатковю( ocBlтHlx послуг;

- у випадку припинення фiнансування платних ocBiTHix пос,гryг TepMiHoBo
' 
доводити до вiдома керiвництва Коледжу.

5.3. особи, якi вiд iMeHi Коледжу надirють додатковi платнi ocBiTHi посrryги

(науково-педагогiчнi працiвники), м{!ють право на:

- захист професiйноТ честi, гiдностi, дiловоi ретryтацii;
- самостiйний вибiр форм, методiв, засобiв навчмьноi роботи, не шкiдливих

для здоров'я осiб, якi навчаються;
- участь у обговореннi та вирiшеннi питаяь органiзацii навчально-виховного

процесу;
- виявлення педагогiчноi iнiцiативи в питаннях набору осiб, якi навчаються, до

груп дш додаткових занять понад piBeHb обов'язкових державн}D( вимог,

б. Заключнi полоrкення.

6.1. Положення набирае чинностi з 06.11.20l5 року.
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б.2. ,Щодатковi ocBiTHi послум, передбаченi цим Положеняям, надаються на

безоплатнiй ocHoBi дiтям-сиротам, дiтям, позбавленим батькiвською пiк,гryвання, та

особам з !х числа.

6.4. Положення мохе бути доповнено або змiнено вiдповiдно до чинного

законодавства.

,Щоdапкu: форма tпuповоzо dоzовору про наdання ocчimчix послуz Miэlc вulцuм

навчсuьнltм заклаdом па фiзuчною (юрuduчною) особою,

Завiдувач вiлдiлу навчалоно-вrпробвичих
пракгпк та професiйно-техцiчноТосвiтп Олег АН.ЩРУСЯК

Погодrrсе во:

Заступцик дпрекrора
з цавчальЕоi роботп

Головпий бухгалтер

ОЛеГ КАЛАТАЛО

Мпрослава ГАХОВСЬКА

l0



,Щоdаmок 1

договIр
про надання платних ocBiTHix послуг мiяt впщнм навчальнпм

закладом та фiзшчпою особою
м,

Всп (БеDежаIrський фаховЕй кодедж нУБiП УкDаiIrи)) в особi др9щqрд
Пилипишин C,L l.палi виконавець). та

(прiзвrце, iм'я, по батьковi фiзичяоi особи)

пр таке:

Предмет договору
ocBiTBboT послуги - KypciB тракгориста-машинiста категорii

року20

(лалi - олержувач), уклали цей договiр

1. Пред,rетом договору € надаЕня

Al. згiдво зllпл.шовrulого графiку првелевяя
Украtни>.

вiдповйвих завять у ВСП (Бережацський ФК НУБiП

ВикоЕавець бере ва себе зобов'язаЕяя за рмунок коштiв замовника здiйснити надання

олержувачу ocBiTнboi послуги, а саме:
(освiтня послуm, форма яавqання)

(*riсц" .а сто* tlчдзпвя ocвiтHboi послуги)

(назва спецiальяостi)

("бся. ,*"-""оfоJrа""rrтаження здобувача вищоi освiти в хредитах европеЙськоi кредитноi

траясферtrо-на(опичувальноI сисгемп)

Обов'язки тд права впконавця

2. Виковавець зобов'язаний:

l) яадати одержувачу освiтню послуry ва piBBi стшцартiв освiти (якщо законодzrвством

передбачепi державцi ставдарти ваданяя ocвiтEboi послуги);

2) забезпечитrr дотримаяtlя прав одер}кувача;

3) видати одержувач| докумеЕт про випtу ocBiry (наукоtsий сryпiвь) державвого зразка (якцо

вiдповiдпо до заководЕlвства за освiтпьою (вауковою) програмою передбачево вида!гу тttкого

докумеята) за умови викоIlавЕя одержувачем нtвчаJIьного Ha.вatHTaжeHHJl в обсязi, веобхiдвому дц
здобуття певного сryпепя вищоi ocBiTи;

4) iнформувати одерr(увача про правила та вимоги цодо оргдliзацiI надаяня ocBiTHboi посJryги, ii'

якостi та змiсry, про йоaо права i обов'язки пiд час наданЕя та отимавllJI зазIJачевоi пос.туги.

3. Виковавець ма€ прllво вимаmти вiд одержувача (замовппка) своечасно вносцти плату за

освiтяю послуry в розмiрм та в порядку, встаtвовлених цЕм договором.
Обов'sзкя та права одержувдчд освiтпьоТ посJуги

4, Одержувач зобов'язаний дотрпмуватися обов'язкiв, передбачецих статтею 63 Закону УкраiЪи

"Про вичrу ocBiry".
. 5. Одержувач мае права, пердбачеяi статгею 62 Закояу Украiпи "Про виIry ocBiry",

6. Одержувач зобов'язаяий свосчасно вносити плату за освiтню послуry в розмiрах та в порялку,

встановлецих цим договором.
7. Одержувач мае пр.lво на iнформувапня про правила та вимоги щодо оргаяiзацii наддrня

ocBiTBboi послуги, ii якостi та змiсry, про його права i обов'язки пiд час надацпя та отриманЕя

зазначеЕоi послуги, а також прчlво ва забезпечеl!ня дотрr4м'ulяя cвoix прав,

l1



flлlта за падаяпя освiтпiх пос,туг та порядок розрдхункiв
8. Розмiр плати за вадавЕя освiтвьоi посlryгп у повrrому обсязi вставовлюсться в пацiоЕальпiй

валютi, при rlьoMy викоrrЕвець мае право змiвювати розмiр плати за надаllня освiтявських послуг ве

;;;;;i, ;оr;" рпзу ,u piK i ,,е бiлiше як яа офiцiйно визначенпй piBe'b iнфляuii за попередвiй

калеirдарний pik з обов'язковим iвформувавням про це одержувача,

9. ЗагальЕа BapTicтb ocBiTHboi послути за весь сц)ок нlвчаиця стаЕовить:

(сума цифрами i словами)

10. Одержувач вносить ппаry . , ]. не пtзяlше Hlr( Е' 
itИповИальпiст" 

"aopir, 
з" 

"еч,"о"ацня 
sбо rrепалеiкпе впкондння зобов'я38нь

l1. За вевиковшrтrя або вена.пежве виконЕlIIня зобов'язапь цього договору cTopoltи несуть

вiдповiдапьяiсть згiдrо iз законом та цим договором.,-- ir,-' l*i ,о"rро*о"о.о розiрваяня .чоговору внаслiлок порушення виконавцем договiрuих

зобов'язань або з iвiцiативи олерlкувач4 у разi вИрахуваrrня одержумча ocBiTHboi послуги (KpiM

"rпй", *on" од"р*у"ач вiлраховЙий у зЬ'язку з нiвиконавням обов'язкiв, вЕзначепих статrею 6з

ioory Vnpuiru;Tipo вицlу ocBiTy") кошти, що буди BяeceBi як плата за наданяя освiтньоi послуги,

по""рrаюЙ" йо"у'ч обсяii оплати частици посJIуги, яе Еадавоi на лаry розiрваяпя договору,

iЗ. У разi дострокового розiрваяЕя договору у зв'язку з поруцеЕняlr одержувачем договlрних

зобов'язавi або невиконаЕням одерхтмчем обоi'язкiв, визяачених статгею 63 ЗакоЕу Украlнц " Про

вищу ocBiry ", кошти, цо були вцесеяi, зatлишаються у викоЕ,lвця та використовуються дlIя

викопавяя його статутвих зaвдаЕь.
Розiрвавrrя договору

l4.,Щоговiр рзриваеться:
1 ) за зго.чою cTopiB;
2j у разi пемоЙивостi виконавня стороною договору cвoix зобов'язань у зв'язку з 

_прийнлгтям
rrop"urr"ro-npa"ourx aKTiB, цО змiнили yMoBlt, встаrовлевi _договором цlодо ocвiтHboi послуги, l

Irезгоди будь-якоi iз cTopiB ввести змiви до доmвору;
. 3) за рiшеввям су,чу в разi систематtaчного поруш€цня або невиконацяя однlею в сторlн умов

договору.

l5. Мiсцезнмоджеяня та реквiзити cTopiH:

(прiзвище, iм'я, ло батьковi)

ВпкоЕавець
ВСП <Берехавський фаховий

кодедr( нУБiп Уr.DаiЪD)

47501 м. БеDея(аIш. вул. СоЕяqпа 4а
(адресs)

сдпоу 39214900

код 0З548 тел. 2-24-В2,2-4о-9О

PaxvHoK Nq UА938201720з 1з2610042010891 l2

ГУ,ЩКСУ у Тернопйьськiй обл,,
(банкiвськi рехвiзити)

Дирекгор, доцевт Свiтла}iа ПИJIИПИШИН

Одержувач

(IЕдехс, адреса)

(телефон)

(пiдпис)

l2

м.п.
(пiдпис)


