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Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися навчальним закладом
Відповідно до Постанови КМУ від 27.08.2010 № 2796 «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, шо належать до державної і
комунальної форми власності» зі змінами та доповненнями,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися ВСП
«КТЕФК ДТЕУ», а саме:
1.1 У сфері освітньої діяльності:
1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу
відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами,
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»;
2) підготовка до вступу до коледжу та до зовнішньою незалежного
оцінювання;
3) проведення на базі коледжу пробного зовнішнього незалежного
оцінювання Українським центром оцінювання якості освіти та його
регіональними підрозділами;
4) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за
замовленням центрів зайнятості;
5) проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують
кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;
6) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею
або без видачі відповідних документів про освіту, курсів, гуртків, факультативів
(зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки) за науковим, спортивним,
оздоровчим та гуманітарним напрямами;
7) організація, проведення у поза навчальний час (у тому числі канікули,
святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, художнім, туристичним,
спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих
бюджетів;
8) друкування, копіювання, сканування, запис на носії інформації;
9) виконання інформаційних та довідково-бібліографічних запитів на
замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням;
10) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науковометодичних, наукових видань, друкованих засобів масової інформації (газети,
часописи, альманахи тощо).
1.2 У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
1) проведення науково-дослідних та пошукових робіт;
2) проведення кон’юнктурних досліджень;
3) проведення наукової та інших видів експертиз в установленому
законодавством порядку;
4) проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації
та наукового обслуговування;
5) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
6) впровадження результатів наукових досліджень;
7) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних
мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через
сегменти локальних і корпоративних мереж;
8) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, наукової,
інноваційної продукції, що виготовлені за власними технологіями;
9) організація та проведення наукових заходів (семінарів, конференцій
тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не
належать до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду
державного та місцевих бюджетів.
1.3 У сфері міжнародного співробітництва:
1) надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг
студентам та працівникам навчального закладу, які від’їжджають за кордон, крім
випадків, коли такий від’їзд передбачений відповідним навчальним планом з
підготовки кадрів;
2) надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг
працівникам навчального закладу, які від’їжджають за кордон для наукового
стажування або педагогічної роботи;
3) надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких
послуг;
4) підготовка, організація та проведення нострифікаційних тестів та
іспитів, надання консультаційних послуг з питань нострифікації.
1.4 У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення,
туризму, фізичної культури та спорту:
1) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та
спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази коледжу, якщо

це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що
фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих
бюджетів;
2) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та
обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та
місцевих бюджетів;
3) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів з
використанням відповідної матеріально-технічної бази коледжу, якщо це не
передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що
фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих
бюджетів;
4) організація, проведення концертно-видовищних заходів.
1.5 У сфері побутових послуг:
1) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото- та відеозйомки;
2) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового
призначення, садово-господарського інвентарю, аудіо- і відеотехніки, сценічних
костюмів, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів. експозиційного
обладнання, відеокомплексів, відеопереглядових аудиторій, інших площ,
інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не
належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду
державного та місцевих бюджетів.
1.6 У сфері транспортних послуг:
1) перевезення вантажів, зокрема спеціалізованими транспортними
засобами.
1.7 Інші послуги:
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;
2) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ,
майна та обладнання, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
3) надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції,
у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації
навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових видань,
друкованих засобів масової комунікації (газет, часописів, альманахів тощо);
4) виробництво та реалізація продукції громадського харчування,
організація її споживання;
5) забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб,
які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними
особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у коледжі;

6) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в
установленому законодавством порядку;
7) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
8) здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової
діяльності згідно із законодавством;
9) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних
комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем,
користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у
коледжі.

