
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2010 р. № 796 

Київ 

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності 

 

ВИТЯГ 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами 

освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності, що додається. 

Установити, що: 

послуги, передбачені підпунктами 5, 13, 15, 17 пункту 1, підпунктами 1-

3 пункту 4, абзацами другим і третім підпункту 3 та підпунктом 4 пункту 7 

зазначеного переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, 

які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки 

яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти); 

послуги, передбачені підпунктом 29 пункту 1 зазначеного переліку, 

надаються на безоплатній основі особам з інвалідністю, особам з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких 

померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2010 р. № 796 

 

ПЕРЕЛІК 

платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми власності 

1. У сфері освітньої діяльності: 

5) підготовка до вступу до закладів фахової передвищої, вищої освіти та до 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

13) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею 

або без видачі відповідних документів про освіту лекцій, курсів, консультацій, 

тренінгів, практикумів, майстер-класів, занять у гуртках, факультативів, 

семінарів, навчальних занять іншої форми; підготовка кадрів для дитячого та 

молодіжного туризму; 

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

святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, 

туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним 

напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 

державного та місцевих бюджетів; 

17) забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників 

закладів фахової передвищої та вищої освіти, установчими документами яких 

передбачено носіння форменого одягу; 

29) надання інклюзивно-ресурсними центрами послуг з проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особам з особливими 

освітніми потребами старше 18 років, які здобувають освіту; 

 

4. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, 

фізичної культури та спорту: 

1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-

юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, дитячих туристичних базах, 

санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та відпочинку, у тому 

числі перевезення; 

2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та 

спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази закладів освіти, 



якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 

фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих 

бюджетів; 

3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, 

речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не 

передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 

фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих 

бюджетів; 

 

7. У сфері житлово-комунальних послуг: 

3) надання спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків закладів 

освіти для проживання: 

осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі освіти; 

вступників до відповідного закладу освіти на час проведення вступних 

випробувань; 

осіб, які направлені у відрядження до таких закладів освіти; 

осіб, які навчаються в іншому закладі освіти і проживають у гуртожитках 

певного закладу освіти згідно з рішенням його керівника; 

працівників інших закладів освіти, установ та організацій; 

4) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у 

підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та 

господарського обслуговування будинків і приміщень; 

 


