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надання платних послуг 
Малинськнм лісотехнічним коледжем

Цей порядок надання платних послуг розроблений на виконання Постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами 
та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 
власності».

1. Малинський лісотехнічний коледж може надавати наступні платні послуги:
1.1 підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 

відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними 
особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями;

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

1.3 підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання 
для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне 
замовлення в межах ліцензійного обсягу;

1.4 проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, 
підвищення професійної компетентності іншій формі, що не потребує 
отримання відповідної ліцензії;

1.5 підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в 
межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього 
рівня кваліфікованого робітника передбаченого навчальним планом за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;

1.6 підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 
незалежного оцінювання;

1.7 підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за 
замовленням центрів зайнятості;

1.8 проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої 
форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної 
культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;

1.9 проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 
видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, 
курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

1.10 видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково- 
методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів 
інформації (газети, часописи, альманахи тощо);



1.11 забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних 
мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем 
через сегменти локальних і корпоративних мереж;

1.12 надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;
1.13 надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень 

гуртожитків для тимчасового проживання;
1.14 надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків закладу 

освіти для проживання:
осіб, які навчаються або працюють у відповідному закладі освіти; 
абітурієнтів відповідного закладу освіти під час вступних іспитів; 
осіб, які направлені у відрядження до таких закладів освіти; 
осіб, які навчаються в інших закладах освіти і проживають у 
гуртожитках закладу освіти згідно з рішенням його керівника; 
працівників інших закладів освіти, установ та організацій.

1.15 надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у 
підпунктах пункту 1.14, комунальних послуг, послуг з експлуатації та 
господарського обслуговування будинків і приміщень;

1.16 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;

1.17 надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими 
підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, 
зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з ремонту, відновлення, 
технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного 
обладнання, з облаштування трав’яних газонів, елементів 
ландшафтного дизайну, догляду за ними, із створенням лісових 
насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців 
деревних та чагарникових порід, догляду за ними;, з обробки землі, 
збирання врожаю, допоміжних та після урожайних робіт, проведення 
сільськогосподарських та промислових робіт з використанням 
автомобілів, тракторів, інших механізмів;

1.18 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, 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;

1.19 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 навчальному закладі;



1.20 забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в 
установленому законодавством порядку;

1.21 здійснення палітурних, брошурних робіт;
1.22 вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської 

продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин;
1.23 друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на 

носії;
1.24 виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 

організація її споживання;
1.25 здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково- 

ярмаркової діяльності згідно із законодавством;
1.26 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;

1.27 виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих 
майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, 
виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у 
позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого 
бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;

1.28 виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті 
практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, 
саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно- 
прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів 
широкого вжитку);

1.29 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;

1.30 проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно- 
конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових 
робіт;

1.31 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;

1.32 обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на 
територіях та в приміщеннях закладів освіти, установ;

1.33 виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних 
виробів, садово-городнього інвентарю;

1.34 облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, 
догляд за ними;

1.35 створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, 
висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляд за 
ними;



1.36 надання послуг банківським установам шляхом розміщення на 
депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та 
професійно-технічних закладів освіти в установленому законодавством 
порядку;

1.37 надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими 
підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, 
зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з 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 
сільськогосподарських та промислових робіт з використанням 
автомобілів, тракторів, інших механізмів.

2. Підставою для надання конкретного виду платних послуг є:
- договір з фізичною або юридичною особою, в якому 

визначається порядок послуг та терміни оплати за надану 
послугу;

- заява фізичної особи;
- квиток про надання послуги.

3. Порядок надання платних послуг визначається актами законодавства, що 
регулюють відповідну сферу платних послуг. Коледж зобов’язаний 
проінформувати фізичну (юридичну) особу, щодо порядку надання 
конкретного виду платних послуг.

4. Розмір оплати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.
5. Коледж зобов’язаний вести облік та складати звітність з надання платних 

послуг відповідно до чинного законодавства.
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