ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРКАСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОДОРОЖНІЙ ЛІЦЕЙ»
Державний навчальний заклад «Черкаський професійний автодорожній
ліцей» відповідно до законодавства України надає фізичним і юридичним
особам платні освітні послуги за умови забезпечення надання належного рівня
освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.
Перелік платних освітніх послуг, що може надаватися ліцей:
1) професійно-технічне навчання з професії «Водій автотранспортних
засобів» в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з
фізичними і юридичними особами (вартість навчання 5000 грн.)
2) стажування з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів» ( вартість навчання 1800 грн);
3) стажування з професії «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів» (вартість навчання 1800 грн);
4) стажування з професії «Машиніст дорожньо-будівельних машин»
(вартість навчання 1800 грн).
Вимоги щодо організації надання платних освітніх послуг
1. Ліцей має право надавати додатково платні освітні послуги виключно понад
обсяги державного чи регіонального замовлення, і поза діяльністю, що
фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.
2. Платні освітні послуги надаються на й основі:
- для фізичної особи - на підставі письмової заяви та договору (угоди,
контракту),
- для юридичної особи - на підставі договору (угоди, контракту).
3. Договір (угода, контракт) між Замовником та ліцеєм в обов'язковому
порядку повинен містити:
- предмет (вид) платної послуги;
- порядок надання платної послуги;
- вартість та умови оплати за її надання;
- строк дії договору;
- відповідальність сторін.
Порядок встановлення вартості платних послуг
1. Встановлення вартості платних послуг, які надає ліцей, здійснюється на
базі економічно обґрунтованих видатків, які пов'язані з їх наданням.
2. Складовими вартості витрат є:
- витрати на оплату праці працівників;
- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.
Виконавці платних послуг
Платні освітні послуги можуть надаватися працівниками ліцею, що
здійснюють навчання громадян за державним замовленням.

Порядок виконання платних послуг
1. Організація надання платної послуги та її документальне оформлення
здійснюється ліцеєм.
2. На підставі попиту на відповідну платну освітню послугу визначаються
зміст, обсяг, термін її надання та можуть складатися проекти положення про
надання платної освітньої послуги і навчального плану, які погоджуються
заступником директора і надаються на затвердження директорові.
3.
На виконання затвердженого навчального плану і відповідно до
затвердженого положення видається наказ.
у, в якому зазначається зміст, обсяг, термін, замовники і виконавці послуг. За
погодженням із помічником ректора із забезпечення якості освіти проект
наказу надається на затвердження ректорові.
4. З урахуванням навчального навантаження, терміну, залучених матеріальнотехнічних і трудових ресурсів, необхідних для надання платної освітньої
послуги, бухгалтерією ліцею
здійснюється розрахунок економічно
обґрунтованої вартості освітньої послуги відповідно до норм чинного
законодавства.
5. По закінченні надання освітньої послуги з врахуванням результатів
навчання ліцей надає замовникові відповідний документ, передбачений
законодавством.
Порядок розрахунків за надані платні освітні послуги
1. Порядок, строки та види оплати за надані освітні послуг передбачаються
умовами договору (угоди, кон тракту).
2. Оплата за освітні послуги вноситься на рахунок ліцею через банківські
установи у безготівковій формі на умовах попередньої оплати в строк,
визначений у відповідному положенні про надання визначеної платної
освітньої послуги чи у договорі (угоді, контракті).
3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до спеціального
фонду бюджету ліцею, як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основним видом діяльності.
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