МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОЕО ЕОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
Н А К А З
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2018 р.

м. Харків

№ 01-08/

'2x^5

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010 р. «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 інших нормативно-правових актів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Харківським
національним технічним університетом сільського господарства імені Петра
Василенка.
2. Співробітникам університету прийняти Перелік до виконання.

Ректор
ВІЗИ:
Перший проректор

О.В. Нанка

З ОРИГІНАЛОМ

М.Л. Лисиченко

Проректор з науково-педагогічної
роботи

O.

Проректор з наукової роботи

В.І. Мельник

Проректор з адміністративно господарської роботи

Д.М. Петренко

Еоловний бухгалтер

Т.П. Даниленко

Начальник юридичного відділу

К.М. КрічфалушійСтепанова

Еолова профспілкового комітету

В.М. Кісь

Еолова студентського парламенту

P. В. Азацькйй

І. Алфьоров

Копію наказу направити до: навчально-наукових інститутів, директора студ. містечка, бухгалтерської служби (5 екз.), приймальної
КОМІСІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ХНТУСГ
від

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУЕ, ЩО НАДАЮТЬСЯ
ХАРКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
В и д п о с л у ги

1. У

В ід п о в ід а л ь н і
особи

В а р т іс т ь
п о с л у ги

М іс и е
надання

сф ер і о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і:

1)
підготовка
понад
державне
замовлення в межах ліцензійного обсягу
відповідно до договорів, укладених 3
фізичними та юридичними особами,
студентів університету за відповідними
освітньо-кваліфікаційними
рівнями,
аспірантів і докторантів;
1.1 денна Форма навчання
- «Бакалавр»
- «Магістр»
- Одночасне навчання за заочною
формою;
1.2 заочна Форма навчання
- «Бакалавр»
- «Магістр»
- Одночасне навчання за
формою;

ХНТУСГ

Алфьоров О.І.
Каліберда Л.М.
Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.
На 2018-2019
навчальний рік
7620 грн/рік
8640 грн/рік
2700-2820 грн/рік
На 2018-2019
навчальний рік
5100-5520 грн/рік
5520-6000 грн/рік
2820-3000 грн/рік

заочною

2)навчання студентів, для здобуття
другої вищої освіти, крім випадків, коли
право на безоплатне здобуття другої
вищої освіти надано законодавством;

Алфьоров О.І.
Директори ННІ
Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

7400-9900 грн/рік
на 2018-2019
навчальний рік

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

Алфьоров О.І.
Автухов А.К.
Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

В залежності від
тривалості
навчання

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

Алфьоров О.І.
Козій О.Б.
Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

360-3300 грн/рік
на 2018-2019
навчальний рік

освіти;
5) підготовка до вступу до університету,
у т.ч. по предметно,
а також
іноземців та осіб без громадянства

Алфьоров 0.1.
Горбаньов А.П.
Гузенко 3.1.
Фйронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

6) навчання студентів, з числа іноземців Алфьоров 0.1.
Микитась А.В.
та осіб без громадянства;
Гузенко 3.1.
6.1 денна сЬопма навчання
сГйронова Г.Ю.
- «Бакалавр»
Кадигроб
О.В.
-«Магістр»
6.2 заочна форма навчання
-«Бакалавр»
-«Магістр»;

На 2018-2019
навчальний рік
700-1450 грн/рік
430-520 грн/рік
600 НЖ) по курсу
НБУ
на
день
оплати

На 2018-2019
навчальний рік
950-2500 ГЖ}
1200-2600 Ш )
750-2300 Ш )
1000-2400 ГЖ)
по курсу НБУ на
день оплати

6.3 аспірантів з числа іноземців та осіб
без громадянства;

2500 ГЖ9 по курсу
НБУ
на день
оплати.

7) Розроблення, впровадження та Алфьоров 0.1.
супроводження електронних навчальних Шушляпш С.В.
матеріалів
Гузенко 3.1.
Ф1ронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

1000 грн/семестр
- денна форма
750 грн/семестр заочна форма

Шерстюк В.С.
Гузенко 3.1.
Ф1ронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

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 Мельник В.1.
осіб, які підвищують кваліфікацію Гузенко 3.1.
Ф1ронова Г.Ю.
самостійно, та стажування таких осіб;
Кадигроб О.В.
10) проведення для громадян лекцій та Мельник В.1.
консультацій з питань науки, техніки, Гузенко 3.1.
права, культури, мистецтва, фізичної Ф1ронова Г.Ю.
культури, спорту, туризму, краєзнавства Кадигроб О.В.
тощо;
11)

проведення

понад

обсяги, Алфьоров 0.1.

Згідно кошторису
в залежності від
кількості годин.
Згідно кошторису
в залежності від
кількості годин.

850-1550грн/рік

встановлені навчальними планами, з
видачею або без видачі відповідних
документів про освіту курсів, гуртків,
факультативів (зокрема, іноземних мов,
комп'ютерної підготовки, агротехніки,
підготовки
водіїв)
за
науковим,
технічним,
напрямами,
семінарів,
практикумів з підготовки кадрів;

Директори ННІ
Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

на 2018-2019
навчальний рік

12)
організація,
проведення
у Алфьоров О.І.
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;

Згідно кошторису

13) складення бібліографічних списків Алфьоров О.І.
для курсових, дипломних і наукових Ніколаєнко Н.М.
робіт,
каталогів
для
особистих Гузенко 3.1.
бібліотек,
бібліотек
підприємств,
установ та організацій, підготовка
фактографічних,
аналітичних
і
бібліографічних довідок;

Згідно кошторису
у відповідності до
обсягу робіт

14) видання та реалізація навчальної
літератури,
методичних,
науковометодичних,
наукових,
науковотехнічних видань, друкованих засобів
масової інформації (газети, часописи,
альманахи
тощо),
друкування,
копіювання, сканування, ламінування,
запис інформації на носії;
2. У с ф е р і н а у к о в о ї
т е х н іч н о ї д ія л ь н о с т і:

та

Алфьоров О.І.
Директори ННІ
Левкін А.В.
Завідувачі кафедр

Згідно кошторису

науково-

1)
проведення
науково-дослідних, Мельник В.І.
дослідно-конструкторських, проектно- Мельнікова І.Л.
конструкторських,
технологічних,
пошукових та проектно-пошукових
робіт;

Згідно кошторису

2) проектування, розроблення та Мельник В.І.
виготовлення
експериментальних Мельнікова І.Л.
зразків і дослідних партій матеріалів,
речовин, приладів, обладнання;

Згідно кошторису

3)
випробування
обладнання, Мельник В.І.
конструкцій,
виробів,
речовин, Мельнікова І.Л.
матеріалів;

Згідно кошторису

4) проведення консультацій з питань Мельник В.І.
наукових досліджень, їх організації та Мельнікова І.Л.

Згідно кошторису

ХНТУСГ

наукового обслуговування;
Мельник В.1.
Мельшкова 1.Л.

Згідно кошторису

6) впровадження результатів наукових Мельник В.1.
Мельшкова 1.Л.
досліджень;

Згідно кошторису

7)
впровадження,
виробництво
і Мельник В.1.
реалізація
дослідної,
промислової, Мельшкова 1.Л.
наукової,
науково-технічної,
інноваційної
продукції,
техніки,
обладнання, приладів та устаткування,
що
виготовлені
за
власними
технологіями;

Згідно кошторису

8)
забезпечення
діяльності Мельник В.1.
Мельшкова 1.Л.
технологічних та наукових парків;

Згідно кошторису

9) забезпечення розроблення державних Мельник В.1.
стандартів на виробництво продукції, Мельшкова 1.Л.
проведення
її
сертифікаційних
випробувань;

Згідно кошторису

науково-технічної Мельник В.1.
Мельшкова 1.Л.

Згідно кошторису

11) розроблення та впровадження, Мельник В.1.
реалізація та супровід програмного Мельшкова 1.Л.
забезпечення
з
навчальною,
виробничою та науково-дослідницькою
метою;

Згідно кошторису

12) організація та проведення наукових Мельник В.1.
заходів (з'їздів, семінарів, конференцій Мельшкова 1.Л.
тощо), якщо це не передбачено
навчальними планами з підготовки
кадрів і не належить до діяльності, яка
фінансується
за
рахунок
коштів
загального
фонду державного і- та
місцевих бюджетів.

Згідно кошторису

5)інформаційно-аналітичне
забезпечення наукової діяльності;

10) розроблення
документації;

3.
У
сф ер і
с п ів р о б іт н и ц т в а :

м іж н а р о д н о г о

1) надання допомоги студентам, з числа Алфьоров 0.1.
іноземців в отриманні віз;
Микитась А.В.
Гузенко 3.1.
(Аронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.
2)
надання
організаційних,
протокольно-інформаційних,
консультаційних послуг, послуг 3
перекладу особам, які від’їжджають за
кордон, крім випадків, коли особа, яка

Вшсовський Ю.П.
В1черш А.Ю.
Полякова Т.Л.
Гузенко 3.1.
Ф1ронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

Згідно кошторису
в залежності від
обсягу робіт

ХНТУСГ

навчається, або працівник навчального
закладу направлені
на навчання,
стажування за кордон за бюджетні
кошти;
4.
У
сф ері
охорони
зд о р о в 'я ,
в ід п о ч и н к у , д о з в іл л я , о з д о р о в л е н н я .
т у р и зм у ,
ф із и ч н о ї
культури
та
сп о р ту :

1)
забезпечення
проживання, Петренко Д.М.
відпочинку у спортивно-оздоровчому Волобуев А.С.
Гузенко 3.1.
таборі;
сЕчронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

2)
проведення
групових
та
індивідуальних занять з фізичної
культури та спорту з використанням
відповідної матеріально-технічної бази
університету, якщо це не передбачено
навчальними планами та не належить до
діяльності, що фінансується за рахунок
коштів загального фонду державного та
місцевих бюджетів;

Алфьоров 0.1.
Гринь Л.В.
Гузенко 3.1.
СЕМронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису
в залежності від
кількості годин

3) 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;

Алфьоров 0.1.
Гринь Л.В.
Гузенко 3.1.
(Гчронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису
в залежності від
тривалості
користування

4) організація, проведення спортивних,
фізкультурно-оздоровчих заходів (у
тому
числі
міжнародних)
з
використанням відповідної матеріальнотехнічної бази університету, якщо це не
передбачено навчальними планами ха не
належить
до
діяльності,
що
фінансується
за
рахунок
коштів
загального фонду державного та
місцевих бюджетів;

Алфьоров 0.1.
Гринь Л.В.
Гузенко 3.1.
Спронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

5) організація, проведення концертно- Алфьоров 0.1.
Мазоренко М.О.
видовищних заходів.
Гузенко 3.1.
<Енронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

ХНТУСГ

Згідно кошторису

5. У сф ен і п о б у т о в и х п о сл у г:

1) реалізація та ремонт металовиробів;

Петренко Д.М.
Резшьков В.В.
Гузенко 3.1.
сЕчронова Г.Ю.

Згідно кошторису

ХНТУСГ

Кадигроб О.В.
2) виготовлення, реалізація та ремонт Петренко Д.М.
меблів, побутових столярних виробів, Дщенко А.О.
садово-городнього інвентарю;
Резшьков В.В.
Гузенко 3.1.
Сйронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.
6. У
сф ер і
п осл уг:

Згідно кошторису

ж и т л о в о -к о м у н а л ь н и х

Петренко Д.М.
Юймов С.П.
Гузенко 3.1.
(Шронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.
2) надання під час канікул вільних Петренко Д.М.
спеціально облаштованих приміщень Юймов С.П.
гуртожитків
для
тимчасового Гузенко 3.1.
Ф1ронова Г.Ю.
проживання;

1) надання спеціально облаштованих
будинків і приміщень, що перебувають
на
балансі
університету,
для
тимчасового проживання;

3) надання спеціально облаштованих
приміщень гуртожитків навчальних
закладів для проживання:
осіб, які навчаються,
-за денною формою

Петренко Д.М.
Юймов С.П.
Гузенко 3.1.
(Гпронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

-за заочною формою
іноземних студентів
або осіб, які працюють в університеті та
членів їх сімей;

під

Згідно кошторису

3 1 березня
2018 року
520.00 грн/місяць
ліжко-місце
17.00 грн/добу
ліжко-місце
520.00 грн/місяць
ліжко-місце
624.00 грн/місяць
ліжко-місце
624.00 грн/місяць
ліжко-місце
17.00 грн/добу
ліжко-місце

аспірантів та членів їх сімей;
абітурієнтів університету
вступних іспитів;

Згідно кошторису

час
іґ

осіб, які направлені у відрядження до
університету;

120,00 грн/добу
ліжко-місце

працівників інших навчальних закладів,
установ та організацій.

852,00 грн/місяць
ліжко-місце
Петренко Д.М.
Юймов С.П.
Гузенко 3.1.
Ф1ронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

5)
заміна
сантехнічних
виробів, Петренко Д.М.
газового, електротехнічного та іншого Юймов С.П.
Гузенко 3.1.

Згідно кошторису

4)
надання
громадянам,
які
користуються послугами, зазначеними у
підпунктах 1 - 3 цього пункту,
комунальних
послуг,
послуг
з
експлуатації
та
господарського
обслуговування будинків і приміщень;

ХНТУСГ

обладнання:

Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

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 Петренко Д.М.
користувачам приміщень та будівель, Клімов С.П.
що не перебувають на балансі Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
університету;
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

Петренко Д.М.
Клімов С.П.
Гузенко 3.1.
Фіронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

7) надання на вимогу осіб, які
проживають у спеціально облаштованих
будинках
і
приміщеннях,
що
перебувають на балансі навчальних
закладів, додаткових послуг, крім тих,
що визначені підпунктом 5 цього
пункту.
7. Ін ш і п о сл у ги :

1) вирощування, переробка та реалізація Лисиченко М.Л.
Курилишин О.В.
сільськогосподарської продукції;
Вотченко О.С.
Колпакова О.А.
2) надання навчально-виробничими,
виробничими,
дослідницькими
підрозділами послуг, що відповідають
профілю підготовки кадрів, зокрема
проведення лісосічних робіт, робіт 3
ремонту,
відновлення,
технічного
обслуговування транспортних засобів і
технологічного
обладнання,
з
облаштування
трав’яних
газонів,
елементів ландшафтного дизайну,
догляду за ними, із створення лісових
насаджень,
ділянок
зеленого
будівництва, висаджування саджанців
деревних та чагарникових порід,
догляду за ними; з обробки землі,
збирання врожаю, допоміжних та
післяурожайних робіт, проведення

Лисиченко М.Л.
Курилишин О.В.
Вотченко О.С.
Колпакова О.А.

Відповідно
до ХНТУСГ
ринкової вартості

Згідно кошторису

сільськогосподарських
та
промислових робіт з використанням
автомобілів,
тракторів,
інших
механізмів;
3) 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;

Петренко Д.М.
Обихвіст О.В.
Солдатенко С.Ю.
Фіронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно договорів з
Фондом
державного майна
за цінами, що
діють на момент
його укладення

4) експлуатаційне та господарське
обслуговування
приміщень,
площ,
майна та обладнання, зазначених у
підпункті 3 цього пункту;

Петренко Д.М.
Обихвіст О.В.
Фіронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

5) надання у короткострокове (на
строк до одного тижня) користування
фізичним, юридичним особам площ
та/або
окремих
приміщень,
що
тимчасово не використовуються в
освітній,
навчально-виховній,
навчально-виробничій,
науковій
діяльності для проведення освітніх,
наукових, спортивних, урочистих,
культурних та інших заходів (крім
заходів, що проводяться з релігійною
метою, або заходів політичних партій),
а також
іншого
рухомого
та
нерухомого майна або обладнання у
разі, коли це не погіршує умов
навчання або соціально-побутових
умов осіб, які навчаються або
працюють
у
відповідному
навчальному закладі (установі);

Петренко Д.М.
Обихвіст О.В.
Фіронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

6) надання у короткострокове (на
строк до одного місяця) користування
відповідно до законодавства місць для
базування, зберігання транспортних
засобів, зокрема пристаней, причалів,
місць для стоянки автомобілів у разі,
коли це не погіршує умов навчання
або соціально-побутових умов осіб, які
навчаються
або
працюють
у
відповідному навчальному закладі
(установі);

Петренко Д.М.
Курилишин О.В
Скорбач А.Г.
Фіронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

7) перевезення вантажів спеціальними
транспортними засобами, включаючи
морські, річкові та повітряні судна, а
також
окремих
пасажирів
або
організованих груп населення;
8)
виконання
розвантажувальних робіт;

вантажно-

9) надання у тимчасове користування
площ для зберігання обладнання,
майна,
паливно-мастильних
матеріалів, інших цінностей, що
належать іншим юридичним або
фізичним особам;

Петренко Д.М.
Курилишин О.В.
Скорбач А.Г.
сЕйронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

Петренко Д.М.
Курилишин О.В.
Скорбач А.Г.
(Гчронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

Петренко Д.М.
Фчронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

10)
друкування,
копіювання, Алфьоров 0.1.
сканування,
ламінування,
запис Ковальов О.В.
інформації на носії;
Сйронова Г.Ю.
Гузенко 3.1.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

Згідно кошторису

11)
забезпечення
оформлення Алфьоров 0.1.
студентських та учнівських квитків, Кашберда Л.М.
залікових книжок осіб, які навчаються Бондаренко С.Ф.
відповідно до договорів, укладених 3
фізичними та юридичним особами; їх
дублікатів для всіх категорій осіб, що
навчаються в університеті;

Згідно
вартості
встановленої
законодавством

12)
забезпечення
оформлення Алфьоров 0.1.
документів про освіту державного Кашберда Л.М.
зразка в установленому законодавством Бондаренко С.Ф.
порядку;

Згідно
вартості
встановленої
законодавством

і

13) надання
послуг
банківським Даниленко Т.П.
установам шляхом розміщення на
депозитних рахунках тимчасово вільних
власних надходжень університету в
установленому
законодавством
порядку;

Згідно договорів 3
банківськими
установами

14) здійснення заходів, пов'язаних із Лисиченко М.Л.
провадженням виставково-ярмаркової Алфьоров 0.1.
Гузенко 3.1.
діяльності згідно із законодавством;
Ф1ронова Г.Ю.
Кадигроб О.В.

Згідно кошторису

15) здійснення доступу до Інтернету, Лисиченко М.Л.
локальних
і
корпоративних Ковальов О.В.
комп'ютерних мереж, автоматизованих Гузенко 3.1.

Відповідно
до
обсягів спожитої

баз даних та пошукових систем, Фіронова Г.Ю.
користування електронною поштою для Кадигроб О.В.
осіб, які не працюють і не навчаються в
університеті.

послуги

Зміни до даного переліку можуть вноситися університетом з урахуванням положень Постанови
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної і комунальної форм власності»

