УКРАЇНА
МОКВИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГІМНАЗІЯ –
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ»

НАКАЗ
01.09.2017

с. Моквин

№197

Про порядок надання
платних послуг
На виконання Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ,
«Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ, «Про охорону
дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІН, «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від
21.11.1992 № 2811-XII, «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-У,
постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у
навчальних закладах» від 22.11.2004 № 1591, «Про організацію харчування
окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від
19.06.2002 № 856 та для забезпечення дітей повноцінним збалансованим
харчуванням, зниження рівня їх захворюваності, підвищення розумової та
фізичної діяльності, забезпечення сприятливих умов для успішного навчання
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити порядок надання платних послуг з виробництва та реалізації
продукції громадського харчування, організації її споживання, що додається.
2. Класним керівникам 1-11-х класів:
2.1. довести до відома батьків інформацію про порядок надання платних
послуг з виробництва та реалізації продукції громадського харчування,
організації її споживання;
До 05.09.2017
2.2. забезпечити подання квитанцій про оплату послуг до бухгалтерії
навчального закладу та видачу талонів на харчування.
щомісяця
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Челик Л.О. забезпечити
організацію харчування згідно чинного законодавства.

4. Головному бухгалтеру навчально-виховного комплексу Дзюбак С.Є.
забезпечити облік та використання отриманих коштів згідно чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК

Ю.Гуменюк

З наказом ознайомлені:

Л.Челик
С.Дзюбак
Л.Булавін
О.Романовська
О.Ярмольчук
М.Бецко
О.Мамчур
Т.Залужна
Т.Кравчук
О.Гребенець
В.Комар
М.Люшин
Л.Тарасюк
О.Тарасюк
Ю.Харчук
Л.Карпець
А.Бережна
Т.Баранчук
В.Мазепа
Р.Тарасюк
О.Торчинська
В.Шулевська

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Моквинського
навчально-виховного комплексу
«Гімназія – загальноосвітня
школа І ступеня»
01.09.2017 №197
ПОРЯДОК
надання платних послуг з виробництва та реалізації продукції
громадського харчування, організації її споживання
Моквинським навчально-виховним комплексом
«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»
Березнівської районної ради Рівненської області
1. Загальні положення
1.1. Порядок надання платних послуг з виробництва та реалізації продукції
громадського харчування, організації її споживання Моквинським навчальновиховним комплексом «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»
Березнівської районної ради Рівненської області (далі — Порядок) розроблено
на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796.
1.2. Платні послуги з виробництва та реалізації продукції громадського харчування (далі — платні послуги з харчування) надаються учням навчального
закладу за заявою одного з батьків. Платними послугами з харчування можуть
користуватися працівники навчально-виховного комплексу. Оплата послуг
здійснюється за безготівковим розрахунком за попередньо придбаними
талонами на харчування (Додаток 1).
2. Розмір платних послуг з харчування
2.1. Базою для визначення вартості платної послуги є розрахунок валових
витрат на її надання, як-от:
2.1.1. Витрати на заробітну плату працівників, що включають:
- розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників кухні,
бухгалтерії, інших працівників, залучених до надання платних послуг;
- розміри підвищень, доплат і надбавок, що встановлюють згідно з вимогами
законодавства.
Під час визначення витрат на заробітну плату враховують кількість
штатних одиниць посад працівників, усі функції та види робіт, що
безпосередньо пов'язані з наданням платних послуг з харчування відповідно до
штатних нормативів навчального закладу. У разі недоцільності закріплення
окремих працівників для надання платних послуг з харчування в розрахунку
витрат на оплату праці передбачають кошти для здійснення доплат за

суміщення професій (розширення зон обслуговування) працівникам, які
обслуговують основний (бюджетний) контингент осіб, які харчуються;
2.1.2. Нарахування на заробітну плату працівників проводять відповідно до
законодавства.
2.1.3. Матеріальні витрати:
- вартість продуктів харчування та продовольчої сировини, необхідних
відповідно до норм харчування для приготування страв;
- вартість енергоносіїв та комунальних послуг, необхідних для виробництва та
реалізації продукції громадського харчування, організації її споживання, яку
обчислюють, виходячи з технічних характеристик обладнання і устаткування,
тривалості їх роботи;
- витрати на придбання та відновлення основних фондів, що використовують
під час приготування страв;
- витрати на придбання інвентарю, спецодягу, обладнання, посуду, мийних
засобів тощо;
- витрати на поточний ремонт, ремонт обладнання та інвентарю, проведення
санітарно-гігієнічних заходів, оплата послуг зв'язку, службових відряджень,
дозволів (ліцензій) на надання послуг тощо.
2.2. Для здешевлення вартості платної послуги з харчування до її ціни не
включають прибуток та суму податку на додану вартість.
2.3. Вартість платної послуги з харчування може змінюватись у разі зміни
вартості витрат. Калькуляцію вартості платної послуги з харчування
затверджує щомісячно керівник навчального закладу.
2.4. Орієнтовна калькуляція вартості платних послуг з харчування є
невід'ємною частиною цього Порядку (Додаток 2).
3. Планування та використання доходів
від надання платних послуг з харчування
3.1. Надходження коштів, одержаних за платні послуги з харчування,
плануються у складі кошторису доходів за спеціальним фондом.
3.2. Доходи, одержані від надання платних послуг з харчування, спрямовуються
на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих послуг, сплату податків,
обов'язкових відповідно до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів,
платежів.
3.3. Кошти, одержані від надання платних послуг з харчування, зараховуються
на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Держказначейства.
3.4. Одержання готівкових коштів за платні послуги з харчування оформлюють
відповідно до чинного законодавства.
4. Облік операцій з надання платних послуг з харчування
Документальне оформлення операцій з надання платних послуг з
харчування здійснює бухгалтерія навчально-виховного комплексу в
установленому порядку.

5. Прикінцеві положення
Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг з
харчування, а також обґрунтованість розмірів плати за ці послуги несе керівник
навчального закладу.

Директор НВК

Ю.Гуменюк

Додаток 1
Форма талона на харчування
Моквинський навчальновиховний комплекс
«Гімназія – загальноосвітня
школа І ступеня»
Березнівської районної ради
Рівненської області

ТАЛОН
на харчування
Дата_____________________
Клас_____________________
ПІБ учня_________________
_________________________
Підпис уповноваженої особи
_________________________
МП
_________

Додаток 2
Калькуляція вартості
платних послу з виробництва та реалізації продукції громадського харчування,
організації її споживання Моквинським навчально-виховним комплексом
«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»
Березнівської районної ради Рівненської області
Станом на 01.09.2017 року
№
Показник витрат
з/п
1 Заробітна плата
працівників бухгалт.

2.

Нарахування на
заробітну плату

3.

Вартість продуктів
харчування та
продовольчої сировини
для приготування страв
Електроенергія

4.
5.
6.

Опалення
Водопостачання ,
водовідведення

7.
8.
9.

Дезінсекція,дератизація
Вивезення сміття
Придбання інвентарю,
спецодягу,обладнання,
посуду,мийних засобів
тощо

10. Поточний ремонт
приміщення, ремонт
обладнання та інвентарю
11. Оплата службових
відряджень
12. Оплата послуг зв"язку
13. Знос основних засобів
Усього:

Вартість
Розрахунок
послуг, грн.
0,91
3200,00 грн.:22 дн.:80
учень х 0,5ст.= 0,91 грн.
Розрахункові
0,03
3200,00 грн.:29,7:22дн.:80
учень х 0,5ст.= 0,03 грн.
0,21
(0,91+0,03)х22,0% =0,21

12,20

Відповідно до меню

1,40

880 квт/год х 2,80 = 2464,00
: 22 : 80 = 1,40 грн.

0,08

7 м.куб.х 19,94 грн.=
139,58 грн.:22 дн. : 80 учнів =
0,08 грн.

Примітки
0,5 - розмір посадового
окладу

22,0%- розмір
єдиного соц.внеску
в частині нарахувань

1760 шт.* 0,07 грн. = 123,20 грн придбання талонів
:
За потреби 22 дн. : 80 учн.= 0,07 грн.
0,06
2,5 кг.* 40,00 грн.=
придбання миючих
засобів
100,00 грн.:22 дн.: 80 учн.= 0,06 грн.
0,05
2,5 кг.* 35,00 грн.= 87,50 грн.
сода кальцінірована
:22 дн. : 80 учн. = 0,05
0,07

15,00

Склав головний бухгалтер Моквинського НВК С.Є.Дзюбак _________________
(підпис)

Перевірив відповідальний за організацію харчування Л.О.Челик ________________
(підпис)

Директор НВК

Ю.Г уменюк

