
1 

 

 

Додаток №2 

Затверджено  

наказом ректора Сумського 

національного аграрного 

університету  

від 18.02.2013 року № 45-к 

 

 

ПЕРЕЛІК 

платних послуг, які надаються  

Сумським національним аграрним університетом  

I. Загальні положення 
1.1. Перелік платних послуг, які надаються Сумським національним 

аграрним університетом (далі Перелік) розроблено з урахуванням вимог 

чинних нормативних актів, а саме: 

- Закону України “Про вищу освіту”;  

- Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 р. № 1074; 

-  Переліку платних послуг,  які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ України від 12.10.2010 року № 939,  від 

01.06.2011року № 575, від 15.08.2012 року № 801, від 07.11.2012 № 1056; 

- Порядку  надання платних послуг державними  навчальними 

закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 

27.10.1997 р. №383/239/131; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 р.                

№ 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної 

роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 

роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів”; 

-  Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ, 

затвердженого наказом ректора від 22.09.2008 року № 147. 

 

II. Платні послуг, що надаються Сумським НАУ 

 1. У сфері освітньої діяльності: 

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 

відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів; 

2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, 

коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано 

законодавством; 
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3) підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами 

післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного 

обсягу; 

4) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в 

межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня 

кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти; 

5) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 

незалежного оцінювання, а саме підготовчі курси до вступу на базі 

загальноосвітньої школи, підготовчі курси для вступу випускників ВНЗ I-II 

рівня акредитації, підготовчі курси для підготовки до вступу іноземних 

громадян; 

6) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за 

замовленням центрів зайнятості; 

7) навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб 

без громадянства; стажування іноземців та осіб без громадянства; 

8) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження 

авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, 

організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата або доктора наук та його проведення для осіб, які навчалися 

відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами 

(крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради 

та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів); 

9) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують 

кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб; 

10) проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, 

техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, 

краєзнавства тощо; 

11) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 

видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, 

факультативів, зокрема: 

а) факультативних занять для невстигаючих з окремих дисциплін, 

окремих модулів тощо; 

б) курсів з додаткового вивчення дисциплін; 

в) курсів з повторного вивчення дисциплін; 

г) підготовчих курсів з іноземних мов; 

д) курсів з поглибленого та/ або інтенсивного вивчення іноземних мов; 

е) додаткових спецкурсів; 

є) інших додаткових освітніх послуг, незаборонених чинним 

законодавством України. 

12) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, 

святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, 

туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним 

напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 

державного та місцевих бюджетів; 
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13) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і 

наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, 

установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і 

бібліографічних довідок; 

14) 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; 

 

 2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності: 

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-

конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт; 

2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації 

технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного 

забезпечення, технічного захисту інформації; 

3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної 

економіки та кон'юнктурних досліджень; 

4) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних 

зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання; 

5) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів; 

6) проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації 

та наукового обслуговування; 

7) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності; 

8) впровадження результатів наукових досліджень; 

9) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних 

мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через 

сегменти локальних і корпоративних мереж; 

10) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, 

наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, 

приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями; 

11) здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) 

технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету; 

12) проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика 

інфекційних захворювань; 

13) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків; 

14) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на 

виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань; 

15) розроблення науково-технічної документації; 

16) розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного 

забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою; 

17) 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. 
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 3. У сфері міжнародного співробітництва: 

1) надання допомоги студентам з числа іноземців в отриманні віз; 

2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консуль-

таційних послуг, послуг з перекладу особам, які від’їжджають за кордон, 

крім випадків, коли особа, яка навчається, або працівник навчального закладу 

направлені на навчання, стажування за кордон за бюджетні кошти; 

 

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 навчальних 

закладів, 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 

(у тому числі міжнародних) 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; 

4) обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на 

територіях та в приміщеннях СНАУ; 

5) організація, проведення концертно-видовищних заходів. 

 

5. У сфері побутових послуг: 

1) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових 

споруд та приміщень; 

2) виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів; 

3) виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних 

виробів, садово-городнього інвентарю; 

4) надання послуг, пов'язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, 

аудіозапису; 

5) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового 

призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, 

театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та 

обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, 

відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, 

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; 
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 6. У сфері житлово-комунальних послуг: 

1) надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що 

перебувають на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання; 

2) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень 

гуртожитків для тимчасового проживання; 

3) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних 

закладів для проживання: 

- осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному 

закладі; 

- абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів; 

- осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів; 

- осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у 

гуртожитках навчального закладу згідно з рішенням його керівника; 

- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій; 

4) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у 

підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та 

господарського обслуговування будинків і приміщень; 

5) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого 

обладнання: 

у разі пошкодження або знищення з вини користувачів; 

на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у 

підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні: 

 - поліпшеного обладнання; 

 - нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого 

обладнання, визначеного технічними нормативами; 

6) надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що 

не перебувають на балансі СНАУ; 

7) надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих 

будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі СНАУ, послуг з 

облаштування та утримання будинків і приміщень, крім тих, що визначені 

підпунктом 5 цього пункту. 

 

7. Інші послуги: 

1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської 

продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин; 

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; 

3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, 

майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту; 

4) надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої 

продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання 

та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, 
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наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації 

(газет, часописів, альманахів тощо); 

5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 

організація її споживання; 

6) забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого 

наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, 

інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому 

законодавством порядку; 

7) забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, 

залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з 

фізичними та юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що 

навчаються у відповідному навчальному закладі; 

8) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в 

установленому законодавством порядку; 

9) здійснення в межах повноважень медичної практики, надання 

ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної 

експертизи; 

10) здійснення палітурних, брошурувальних робіт; 

11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на 

депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів в установленому законодавством 

порядку; 

12) здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-

ярмаркової діяльності згідно із законодавством; 

13) 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 відповідному закладі (установі). 

 

III. Організація надання послуги 

3.1. Послуги, передбачені підпунктами 5, 10-12 пункту 1, підпунктами 1, 

2 пункту 4, абзацами 2, 3 підпункту 3, підпунктом 4 пункту 6 Розділу II 

Переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. 

3.2. Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та 

звітності університету визначає вартість надання замовленої послуги 

відповідно до діючих нормативів. 

3.3. Термін виконання послуг визначається умовами угоди і може бути 

змінений лише за згодою сторін. 

 

 


