
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА   

 IІ СЕСІЯ    VIII   СКЛИКАННЯ  

                                                                                                                                               ПРОЕКТ     

                                                      РІШЕННЯ  № 

__________.2021  м.  Хуст

Про затвердження організаційних  

заходів щодо  надання освітніх та  

інших платних закладами загальної  
середньої освіти Хустської міської 
 

 

    Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

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

державної та комунальної форми власності», спільним наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 

України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання 

платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», 

враховуючи висновок постійно діючої депутатської комісії із гуманітарних 

питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту, охорони  здоров’я, материнства,  

дитинства, сім’ї,  соціального захисту населення, міжнаціональних, міжнародних, 

міжконфесійних відносин, законності, правопорядку, регламенту, депутатської  

етики та врегулювання конфлікту інтересів, Хустська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити організаційні заходи щодо порядку надання освітніх та інших 

платних послуг закладами освіти Хустської  міської  ради, а саме: 

1.1. Керівникам закладів освіти встановити та затвердити повний перелік 

платних послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, 

способу та  порядку надання  кожної з послуг, розрахунку їх вартості  та особи, 

відповідальної за їх надання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», 

спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки 

України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами». 

2.   Закладам освіти  при розрахунку вартості платних послуг керуватись 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки 



України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами». 

3. Керівникам закладів освіти засновником яких є Хустська міська рада 

подати на розгляд управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради пропозиції, щодо переліку платних 

послуг які може надавати заклад освіти, однак вони не увійшли до переліку 

затвердженого Кабінетом міністрів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і 

спорту, охорони  здоров’я, материнства,  дитинства, сім’ї,  соціального захисту 

населення, міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійних відносин, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської  етики та врегулювання конфлікту 

інтересів та начальника управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради – Калинич О.В.. 

 

 

Міський голова                                  Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


