
 

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

 

НАКАЗ 

 

Від 28.08.2020              м. Миколаїв                              № 61 

 

Про надання освітніх платних послуг   

у Миколаївській ЗОШ № 51   

у 2020 - 2021 н.р. 

Відповідно до частини 1 ст. 79 Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 № 2145 - VІІІ, постанови КМУ від 27.08.2010р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

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

державної і комунальної форми власності», спільного наказу Міністерства освіти 

і науки, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 23.07.2010р. 

№ 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 

та комунальними навчальними закладами», наказу МОН України від 25.06.2018 

№ 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних 

і комунальних закладах загальної середньої освіти», відповідно до статуту школи 

(нова редакція), затвердженого наказом управління освіти міської ради від 

13.07.2015 № 381, з метою надання допомоги батькам або особам, які їх 

замінюють, у вихованні учнів, організації самостійної роботи учнів із закріплення 

та поглиблення знань, умінь та навичок,  на підставі поданих заяв  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити перелік освітніх платних послуг у 2020- 2021 н.р., а саме:  групи 

продовженого дня. 

2.Надати платні послуги в ЗОШ № 51 з 07 вересня 2020  року по 28 травня 

2021 року. 

3.Тарифи ввести в дію з 07 вересня 2020 року. 

 



4.Відповідальним   за   додаткові   освітні   послуги,   пов'язані   з   навчальною 

роботою, обліком та звітністю за цим видом діяльності в установленому 

порядку призначити заступника директора з навчально – виховної роботи Іванову 

В.Ю. 

5.Відповідальному  Івановій В.Ю. вести облік та складати звітність за цим видом 

діяльності в установленому порядку. 

6.На виконання ст. 57 Конституції України довести тарифи до відома батьків. 

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ЗЗСО № 51                                                 Є.І. Масюта                                    

 

 

Начальник відділу загальної середньої  

та дошкільної освіти управління освіти 

Миколаївської міської ради                                      Н.С. Макаренко 

Юрист централізованої бухгалтерії   

при управлінні освіти Миколаївської 

міської ради                                                                 А.В. Шибаєва 

Головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії  при управлінні освіти 

Миколаївської міської ради                                       А.П. Ігнатченко 



 

 

 

 


