
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 

 
НАКАЗ 

 
21.08.2020 р.         Запоріжжя     № 44/1-од/з 
 
Про порядок надання  
платних послуг відділеннями  
училища 
 

З метою організації виробничої діяльності, виконання і контролю надання 
платних послуг відділеннями адміністрування та обслуговування населення, 
перукарського мистецтва та декоративної косметики, дизайну одягу згідно 
Положення про порядок надання платних послуг ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» 
та Переліку платних послуг, які можуть надаватися Державним навчальним 
закладом «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», затвердженого 
наказом № 44-од/з від 21.08.2020 року   
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Організувати прийом, оформлення та виконання замовлень на платні 

послуги в приміщеннях училища: 
1.1. з професій відділення менеджменту, адміністрування та обслуговування 

населення:  
- навчально-виробничі майстерні відділення адміністрування та 

обслуговування населення;  
- бібліотека; 
- копі-центри. 

1.2. з професій відділення перукарського мистецтва та декоративної 
косметики: 
- навчально-виробничі майстерні відділення перукарського мистецтва та 

декоративної косметики; 
1.3. з професій відділення дизайну одягу: 

- навчально-виробничі майстерні  відділення дизайну одягу; 
- навчально-практичний центр інноваційних швейних технологій 

 
2. Майстрам виробничого навчання, бібліотекарю Цикіній А.В.: 
2.1. здійснювати оформлення та виконання замовлень на платні послуги; 
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2.2. нести відповідальність за прийом, оформлення, виконання замовлень на 

платні послуги; 
2.3. вести облік руху замовлень на платні послуги; 
2.4. надавати старшому майстрові звіти про виконання замовлень до 5 числа 

кожного місяця наступного за звітним; 
2.5. надавати бухгалтеру  звіти на зарплату учням до 5 числа кожного місяця 

наступного за звітним. 
 

3. Старшому майстру Басанській І.В.: 
3.1. контролювати прийом, оформлення, виконання замовлень платних послуг; 
3.2. складати та надавати головному бухгалтеру звіти про виконання платних 

послуг до 10 числа кожного місяця наступного за звітним. 
 

4. Головному бухгалтеру Яковлевій О.В.: 
4.1. здійснювати розрахунки вартості платних послуг та складати 

індивідуальний кошторис на кожен вид послуг; 
4.2. проводити готівкові розрахунки за надані послуги в касу навчального 

закладу та вести облік надходжень платних послуг; 
4.3. здійснювати видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги; 
4.4. забезпечити контроль за проведенням розрахунків за надані послуги 

щомісяця. 
4.5. організувати документальне оформлення та відображення в 

бухгалтерському обліку операцій з надання платних послуг, оформлення 
прибуткових касових ордерів. 

 
5. Заступнику директора з НВР Телюпі С.О. здійснювати контроль за 

порядком надання платних послуг учнями відділень. 
 
6. Затвердити: 
6.1. наряд-заказ; 
6.2. книгу руху замовлень; 
6.3. звіт про виконання замовлень платних послуг; 
6.4. відомість для нарахування заробітної плати учням. 

 
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор                                                                                                Л.І.Короткова 
 
 
 
 
 
Басанська  067 158 9378 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ 
ВПУМС» 
21.08.2020 № 44/1-од/з 

 
 
 
 
 

НАРЯД-ЗАКАЗ 
НА ВИКОНАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

«___» ___________ 20__ р. 
 

№ 
з/п Послуги Одиниця 

вимірювання 
Ціна за 

одиницю Об’єм Загальна 
вартість 

      
      
 
 
Замовник 
______________________________________________________________ 

(П.І.П., підпис) 
 
 
Виконавець 
____________________________________________________________ 

(Посада, П.І.П., підпис) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» 
21.08.2020 № 44/1-од/з 

 
 

 
КНИГА РУХУ ЗАМОВЛЕНЬ 

 
№ 

наряду-
заказу 

Дата 
прийому 

Прізвище 
замовника 

Прізвище 
виконавця 

Найменування 
послуги 

Одиниця 
вимірювання 

Ціна за 
одиницю Об’єм Загальна 

вартість 
Підпис 

виконавця 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» 
21.08.2020 № 44/1-од/з 

 
 

  
 
 
 
 
 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ 
ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

за _____________ 20 ___ р. 
                                                                            (місяць) 

Майстер в/н ___________________ № групи ______ 
(П.І.Б.) 

 
№ наряд-

заказу Найменування послуги П.І.П. виконавця 
(учня) Сума, грн. 

    
    
 
Майстер в/н ___________________________________________           ___________ 
                                                                          (підпис)                                                            (дата) 
 
Звіт перевірив 
бухгалтер  ____________________________________________        ___________ 
                                                                          (підпис)                                                            (дата) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» 
21.08.2020 № 44/1-од/з 

 
 

 
 

ВІДОМІСТЬ 
для нарахування заробітної плати учням за виготовлення виробів 

за ______________ 20 __ р. 
                                                                                                                              (місяць) 

гр. № __________________ 
 
 
№ 
з/п П.І.П. учня Назва виробу Кількість № замовлення Ціна  

послуги % Нарахування 

        
        

 
 
Бухгалтер    __________________    ___________________________ 
                                                                                   (підпис)                                                                (П.І.П.) 
  
Майстер в/н   __________________    ___________________________ 
                                                                            (підпис)                                                                (П.І.П.) 
 


