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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Державний вищий навчальний заклад 
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ
м.Кривий Ріг №

Про затвердження нової редакції 
переліку платних послуг

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. 
№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності» та на підставі рішення 
вченої ради ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол №5-6 від 
27.01.2015 року),

1. Затвердити нову редакцію переліку платних послуг, які можуть надаватися 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (додаток №1).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з фінансово- 
економічної роботи Шпильку В.Т.

НАКАЗУЮ:

В.о. ректора М.І.Ступнік

Проректор з фінансово-економічної роботи В.Т.Шпилька
о -

В.о. головного бухгалтера

Начальник планово-еономічного відділу

Заступник начальника юридичного відділу



Додаток №1
до наказу № 104 від 27 лютого 2015р.

Перелік платних послуг які можуть надаватись ДВНЗ "КНУ"
№  послуг Н ай м ен уван н я  послуги

і У  сф ері о св ітн ьо ї д іяльн ості:

і . і П ідготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та ю ридичними 
особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів.

1.2 навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків коли право на безплатне здобуття освіти надано 
законодавством;

1.3 підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах 
ліцензійного обсягу;

1.4 підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

1.5 підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості та підприємств;

1.6 проведення для громадян лекцій та  консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, 
туризму, краєзнавства тощо;

1.7 навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства;
1.8 прийом кандидатських іспитів

1.9
видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих 
засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо), друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації 
на носії;

1.10
Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту кусів, 
гуртків, факультативів за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним 
напрямами, семінарів тощо.

2 У  сф ері науково  т а  науково-техн ічно ї д іяльн ості:

2.1
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно- 
пошукових робіт;

2.2 проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та  кон'юнктурних досліджень;

2.3 проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх  організації та наукового обслуговування;

2.4 інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

2.5 розроблення та  впровадження, реалізація та  супровід програмного забезпечення з навчальною, виробничою та науково- 
дослідницькою метою;



2.6
організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з 
підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих 
бюджетів.

3 У  сф ері охорони зд о р о в 'я , в ідпочинку, дозв іл л я , оздоровлення, туризм у, ф ізи чн ої ку л ьту р и  т а  спорту:

3.1
проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної 
бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок 
коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

3.2 забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчому таборі, санаторії-профілакторн.

3.3 Організація , проведення концертно-видовищних заходів

4 У  сф ері ж итл о во -ко м у н альн и х  послуг:

4.1 надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що 
перебувають на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання;

4.2

надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання:
- осіб, які навчаються у відповідному навчальному закладі;
- абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;
- осіб, які направлені у  відрядження до навчального закладу;
- осіб, які навчаються у інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках згідно з рішенням керівника;
- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій.

4.3 надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у  підпунктах 4 .1 ,4 .2 .4 .4 . цього пункту, комунальних послуг, послуг 
з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

4.4 Надання під час канікул вільних, спеціально об лаш тованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання

5 Ін ш і послуги:

5.1

надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або 
обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у  разі, коли це не 
погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

5.2 Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання зазначених у пункті 5.1

5.3
забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, 
укладених з фізичними та ю ридичними особами; їх  дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у  відповідному навчальному 
закладі;

5.4 забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

5.5 здійснення палітурних, брошурувальних робіт.

о
Начальник планово-економічного відділу С.І. Ш евченко


