
ПЕРЕЛІК
платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватись Державним вищим навчальним закладом

«Нововолинський електромеханічний коледж»
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надава
тися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" із змі
нами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 рр. № 939, від 01.06.2011 р. № 575, від 15.08.2012 р. № 
801, від 07.11.2012 р. № 1056)

№ Найменування послуги / Підстава для її надання згі
дно постанови КМУ від 27.08.2010 року №  796

Порядок надання освітньої 
послуги

Вартість послуги Відповідальний за 
надання послуги

1 2 3 4 5

У сфері освітньої діяльності

1 Підготовка понад державне замовлення в межах ліцен
зійного обсягу студентів за освітньо-кваліфікаційним рі
внем молодшого спеціаліста (спеціальності та ліцензова
ні обсяги прийому вказані в додатку до ліцензії) / Пункт 
1, підпункт 1

На підставі договорів, укладе
них з фізичними та юридични
ми особами та документів про 
оплату

Встановлення вартості платної 
освітньої послуги здійснюєть
ся на базі економічно обґрун
тованих витрат, пов'язаних з її 
наданням згідно Розділу II По
рядку надання платних освіт
ніх послуг державними та ко
мунальними навчальними за
кладами затвердженого нака
зом Міністерства освіти і нау
ки України, Міністерства еко
номіки України, Міністерства 
фінансів України від

Заступник директора 
з навчальної роботи, 
завідувачі відділен
нями, відповідальний 
секретар приймаль
ної комісії

2 Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів 
громадян України / Пункт 1, підпункт 5

На підставі заяви фізичної осо
би та документів про оплату

Завідувач відділен
ням довузівської під
готовки

3 Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації 
кадрів за замовленням центрів зайнятості / Пункт 1, під
пункт 9 Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 
736/902/758

На підставі договорів, укладе
них з центрами зайнятості, ак
ту виконаних робіт, та докуме
нтів про оплату

Заступник директора 
з навчально- 
виробничої роботи

М.І. Ігнатюк

ЗАТВЕРДЖУЮ 
ержавного вищого навчального закладу 

електромеханічний коледж»



1 2 3 4 5

4 Проведення понад обсяги, встановлені навчальними пла
нами, з видачею або без видачі відповідних документів 
про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іно
земних мов, комп'ютерної підготовки, спортивних та 
оздоровчих) / Пункт 1, підпункт 14

На підставі заяви фізичної осо
би та документів про оплату

23.07.2010 №736/902/758 Заступник директора 
з навчально- 
виробничої роботи

У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту

5 Забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення 
на базі відпочинку на озері Сомин, Турійського району / 
Пункт 4, підпункт 1

На підставі заяви фізичної осо
би та документів про оплату

Встановлення вартості послуг 
здійснюється на базі економі
чно обгрунтованих витрат, по
в'язаних з її наданням згідно 
Порядку надання платних 
освітніх послуг державними та 
комунальними навчальними 
закладами затвердженого на
казом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства 
економіки України, Міністерс
тва фінансів України від 
23.07.2010 № 736/902/758 (далі 
-  Порядок)

Заступник директора 
з адміністративно- 
господарської робо
ти, завідувач госпо
дарством

6 Проведення групових та індивідуальних занять з фізич
ної культури та спорту з використанням відповідної ма
теріально-технічної бази коледжу, якщо це не передба
чено навчальними планами та не належить до діяльності, 
що фінансується за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету / Пункт 4, підпункт 2

На підставі заяви фізичної осо
би та документів про оплату

Керівник фізичного 
виховання

У сфері побутових послуг:

7 Ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відео- 
апаратури; виготовлення та ремонт металовиробів / 
Пункт 5, підпункт 2

На підставі заяви фізичної осо
би та документів про oплafy

Встановлення вартості послу
ги здійснюється на базі еконо
мічно обґрунтованих витрат, 
пов'язаних з її наданням згідно 
Розділу II Порядку

Завідувач навчально- 
виробничою майсте
рнею

У сфері житлово-комунальних послуг

8 Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожи
тку для проживання:
-  студентів коледжу / Пункт 7, підпункт 3, абзац 1;
-  абітурієнтів коледжу під час вступних іспитів / Пункт 
7, підпункт 3, абзац 2.

На підставі заяви фізичної осо
би та документів про оплату

Встановлення вартості послу
ги здійснюється на базі еконо
мічно обґрунтованих витрат, 
пов'язаних з її наданням згідно 
Розділу2 Порядку

Заступник директора 
з адміністративно- 
господарської робо
ти, комендант гурто
житку



1 2 3 4 5

9 Заміна в приміщеннях гуртожитку сантехнічних виробів, 
електротехнічного та іншого обладнання у разі пошко
дження або знищення з вини користувачів / Пункт 7, 
підпункт 5, абзац 1.

На підставі акту про пошко
дження майна, пояснення та 
заяви фізичної особи причетної 
до цього та документів про 
оплату

Встановлення вартості послу
ги здійснюється на базі еконо
мічно обґрунтованих витрат, 
пов'язаних з її наданням згідно 
Розділу 2 Порядку

Заступник директора 
з адміністративно- 
господарської робо
ти, комендант гурто
житку

Інші послуги

10 Надання в оренду будівель, споруд, окремих вільних 
приміщень і площ, що тимчасово не використовується у 
навчально-виховній та навчально-виробничій діяльності, 
у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов 
працівників і студентів коледжу / Пункт 8, підпункт 2.

На підставі договору оренди 
між Регіональним відділенням 
фонду Державного майна 
України у Волинській області 
та Орендарем

Визначається згідно Методики 
розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її 
розподілу

Заступник директора 
з адміністративно- 
господарської роботи

Головний бухгалтер

Заступник директора з навчальної роботи 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Заступник директора з АГР 

ПОГОДЖЕНО

ілкового комітету 
джу

М.І. Михалко

вого комітету

. Левчук

Р.В. Леонюк 

М.І. Терес 

А.Д. Гаврисюк 

М.В. Гайдук


