
Міністерство освіти і науки У країни
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

о / НАКАЗ 2 . й
«С р» І с . 20 І З  р. м. Вінниця № * 3 Уо

Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються ВНАУ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та 
закладам системи освіти, що належать до державної мжомунальної форми 
власності»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік платних послуг, що можуть надаватися університетом 
з 01 січня 2020 року:

1.1 У сфері освітньої діяльності:
1.1.1 Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім 

випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано 
законодавством;

1.1.2 Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до 
зовнішнього незалежного оцінювання;

1.1.3 Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 
видачею відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів 
(зокрема іноземних мов, комп’ютерної підготовки, підготовки водіїв, 
трактористів);

1.1.4 Підвищення кваліфікації кадрів;
1.1.5 Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, 

науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих 
засобів масової інформації (газети, тощо);

1.1.6 Прийом кандидатських іспитів;
1.1.7 Навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та 

осіб без громадянства;
1.1.8 Проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, 

техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, 
краєзнавства тощо;

1.2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
1.2.1 Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно- 
пошукових робіт;

1.2.2 Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
1.2.3 Проведення лабораторних аналізів;
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1.2.4. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей 
національної економіки та кон'юктурних досліджень;

1.2.5. Проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх 
організації та наукового обслуговування;

1.2.6. Впровадження результатів наукових досліджень;
1.2.7. Забезпечення доступу до локальних і корпоративних 

комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових 
систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

1.2.8. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, 
наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, 
приладів та устаткування, що виготовлені власними технологіями;

1.2.9. Здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) 
технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;

1.2.10. 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;

1.3. У сфері міжнародного співробітництва:
1.3.1. Надання організаційних, протокольно-інформаційних, 

консультаційних послуг, послуг з перекладу особам, які відїджають за 
кордон, крім випадків, коли особа, яка навчається, або працівник навчального 
закладу направлені на навчання, стажування за кордон за бюджетні кошти;

1.4. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, 
туризму, фізичної культури та спорту:

1.4.1 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;

1.4.2. Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих 
заходів 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 державних 
та місцевих бюджетів;

1.4.3. Організація, проведення концертно-видовищних заходів;

1.5. У сфері побутових послуг:
1.5.1 Надання банно-пральних послуг;
1.5.2. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та 

іншого обладнання:
- у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
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- на вимогу громадян, які користуються послугами переліченими вище
у встановлені: |

- поліпшеного обладнання;
- нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого 

обладнання, визначеного технічними нормативами;
1.5.3. Надання комунальних послуг користувачам приміщень та 

будівель, що не перебувають на балансі ВНАУ;
1.5.4. Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально об

лаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі ВНАУ, 
послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень, крім тих, що 
визначені підпунктом 2 цього пункту; Т +

1.6. У сфері житлово-комунальних послуг:
1.6.1 Надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що 

перебувають на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання;
1.6.2. Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих 

приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;
1.6.3. Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків 

університету для проживання:
- осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;
- абітурієнтів навчального закладу під час вступних іспитів;
- осіб, які направлені у відрядження до навчального закладу;
1.6.4. Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними 

у підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та 
господарського обслуговування будинків і приміщень;

1.7. Інші послуги:
1.7.1. Вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської 

продукції;
1.7.2. 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;

1.7.3. Забезпечення оформлення документів про освіту їх дублікатів в 
установленому порядку;

1.7.4. Надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої 
продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової, друкованих 
засобів масової інформації;

1.7.5. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
1.7.6. Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 

організація її споживання;
1.7.7. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис

інформації на носії; )
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1.7.8. Забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, 
залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з 
фізичними та юридичними особами, їх дублікатів для всіх категорій осіб, що 
навчаються у відповідному закладі освіти;

1.7.9. Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, 
площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
планово-фінансового відділу Коломієць Т.В.

Ректор В.А. Мазур

57-45-92, У  249


