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НАКАЗ
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Про затвердження переліку платних послуг, 
які можуть надаватися ТФК Луцького НТУ

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. 
№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»,(із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ №575 від 01.06.2011, №801 від 15.08.2012, №1056 від 
07.11. 2012, №305 від 20.05.2015, №301 від 26.04.2017) на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки від 14.10.2010р. №949 «Деякі питання виконання 
положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010р. №796 «Пре 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать де 
державної і комунальної форми власності»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік платних послуг, які можуть надаватися ТФК Луцькогс 

НТУ, згідно додатку.
2. Ознайомити студентів і працівників коледжу із даним переліком.
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступників директора 

та головного бухгалтера.

Директор

ЗГ' З
оригіналом

Олег ГЕРАСИМЧУК



Додаток до наказу № 114-10.2.7-13 від 15.03.2021

Перелік платних послуг, які можуть надаватися ТФК Луцького НТУ
1. У сфері освітньої діяльності:

1.1. Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 
відповідно до договорів, укладених із фізичними та юридичними особами, 
студентів за освітнього-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за 
спеціальностями:

Назва послуги Час, місце та 
спосіб 
надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб оплати Відповідальна 
особа

Здобуття освітнього 
кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст (на 
основі базової загальної 
середньої освіти та на 
основі повної загальної 
середньої освіти)

Згідно 
графіка 
навчального 
процесу, 
розкладу 
занять

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Директор 
коледжу

022 Дизайн
073 Менеджмент
123 Комп’ютерна інженерія
182Технології легкої 

промисловості
141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка
274 Автомобільний 
транспорт

1.2. Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 
відповідно до договорів, укладених із фізичними та юридичними особами, 
студентів за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 
за спеціальностями:

Назва послуги Час, місце та 
спосіб надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб оплати Відповідальна 
особа

Здобуття освітнього 
ступеня молодший 
спеціаліст (на основі 
базової середньої освіти та 
на основі повної середньої 
освіти)

Згідно графіка 
навчального 
процесу, 
розкладу 
занять

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Через 
банківські 
установи

022 Дизайн
073 Менеджмент
123 Комп’ютерна 
інженерія



126 Інформаційні системи 
та технології
182 Технології легкої 

промисловості
141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка
274 Автомобільний 
транспорт

1.3. Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 
відповідно до договорів, укладених із фізичними та юридичними особами, 
отримання освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 
за професіями:_________ ____________ _____________________________

Назва послуги Час, місце та 
спосіб надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб оплати Відповідальна 
особа

Здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня 
кваліфікаційний робітник 
(на основі базової загальної 
середньої освіти , повної 
загальної середньої освіти) 
7241 Майстер з 
діагностики та 
налагодження 
електронногоустаткування 
автомобільних засобів 
7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів
7212Електрозварник 
ручного зварювання 
7233Слюсар-ремонтник. 
7433 Кравець
8263 Вишивальник

7233 Слюсар з ремонту та 
обслуговування систем 
вентиляції та 
кондиціювання

Згідно графіка 
навчального 
процесу, 
розкладу 
занять

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Директор 
коледжу

5312 Офомлювач вітрин, 
приміщень та будівель
7331 Флорист
6113 Квітникар

1.4. Проведення курсів, гуртків, факультативів понад обсяги, встановлені 
навчальними планами без видачі відповідних документів



Назва послуги Час, місце та спосіб 
надання послуги

Вартість 
послуги

Спосіб оплати Відповідальна 
особа

Інші освітні послуги за 
бажанням студентів та 
учнів

У позанавчальний 
час

Розраху
нок

Через 
банківські 
установи

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи

1 .Проведення курсів, 
гуртків, факультативів 
понад обсяги, встановлені 
навчальними планами без 
видачі відповідних 
документів

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи

2.Підготовка до вступу до 
ТФК Луцького НТУ та 
інших навчальних закладів, 
та до ЗНО.

Секретар 
приймальної 
комісії

3.Підготовка та 
перепідготовка кадрів за 
замовленням центрів 
зайнятості

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи

2. У сфері наукової та науково- технічної діяльності:
Назва послуги Час,місце та 

спосіб надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб 
оплати

Відповідальна 
особа

1 .Забезпечення доступу 
студентів до локальних і 
корпоративних 
комп’ютерних мереж, 
Інтернету, автоматизованих 
баз даних та пошукових 
систем через сегменти 
локальних і корпоративних 
мереж

Позанавчальний 
час, кабінети 
інформатики

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Завідувачі 
кабінетами 
інформатики

3. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, 
фізичної культури та спорту:
Назва послуги Час,місце та 

спосіб 
надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб 
оплати

Відповідальна 
особа

1.Послуги із проживання , 
відпочинку та оздоровлення у 
спортивно- оздоровчому 
таборі «Технічний».

Кімнати для 
відпочинку

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Заступник 
директора з
АГР

2.Проведення групових та 
індивідуальних занять із 
фізичної культури та спорту,

Спортивний 
зал, стадіон

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Керівник 
фізичного 
виховання та



непередбачених навчальними 
планами та не
профінансованих бюджетами

захисту
України

3.Надання у тимчасове 
користування спортивного 
інвентарю та обладнання 
речей особистого 
користування, предметів для 
відпочинку, якщо це не 
передбачено навчальними 
планами та не належить до 
діяльності що фінансується за 
рахунок коштів загального 
фонду державного та 
місцевого бюджетів

Спортивний 
зал

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Керівник 
фізичного 
виховання

4.Організація, проведення 
спортивних, фізкультурно- 
оздоровчих заходів
із використанням відповідної 
матеріально-технічної бази 
коледжу, якщо це не 
передбачено навчальними 
планами та не фінансується за 
рахунок інших джерел
надходжень.

Спортивний 
зал, стадіон

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Керівник 
фізичного 
виховання

4. Організація проведення концертно-видовищних заходів:
Назва послуги Час,місце та 

спосіб 
надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб 
оплати

Відповідальна 
особа

1.Організація та проведення 
концертно- видовищних 
заходів

Актова зала Розрахунок Через 
банківські 
установи

Керівник гуртка та 
культорганізатор

5. У сфері побутових та транспортних послуг:
Назва послуги Час,місце та спосіб 

надання послуги
Вартість 
послуги

Спосіб 
оплати

Відповідальна 
особа

1 .Виготовлення та 
реалізація швейних 
виробів

Майстерня Розрахунок Через 
банківські 
установи

Майстри 
виробничого 
навчання, 
старший 
майстер

2.Виготовлення, 
реалізація та ремонт 
металевих виробів

Майстерня 
електрозварювання

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Майстри 
виробничого 
навчання,



старший 
майстер

3.Ремонт і технічне 
обслуговування 
автомобілів та інших 
транспортних засобів

Майстерня Розрахунок Через 
банківські 
установи

Майстри 
виробничого 
навчання, 
старший 
майстер

6. У сфері житлово- комунальних послуг:
Назва послуги Час, місце та 

спосіб 
надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб 
оплати

Відповідальна 
особа

1.Надання приміщень 
гуртожитку для проживання 
студентів та учнів, які 
навчаються в навчальному 
закладі.

Кімнати 
гуртожитку

390 грн. за 
один 
місяць

Через 
банківські 
установи

Заступник 
директора з 
АГР, 
комендант 
гуртожитку

2.Надання під час канікул 
вільних спеціально 
облаштованих приміщень 
гуртожитку для тимчасового 
проживання абітурієнтів, 
викладачів, осіб, які 
направлені у відрядження до 
навчального закладу

60 грн за 
одну добу

3.Надання місць для 
проживання в гуртожитку 
студентам інших навчальних 
закладів

390 грн за 
один 
місяць

4.Надання місць для 
проживання в гуртожитку 
працівникам коледжу та 
інших працівників

6,10 грн за 
1м2

5.Надання мешканцям 
комунальних послуг з 
експлуатації та 
господарського 
обслуговування будинків і 
приміщень

Згідно 
рахунків за 
комунальні 
послуги

7. Інші послуги:
Назва послуги Час,місце та 

спосіб надання 
послуги

Вартість 
послуги

Спосіб 
оплати

Відповідальна 
особа

1 .Надання в оренду 
окремих тимчасово 
вільних приміщень і

Приміщення 
учбових 
майстерень,

Розрахунок Через 
банківські 
установи

Заступник 
директора з 
АГР



площ; іншого 
рухомого та нерухомого 
майна або обладнання, 
що тимчасово не 
використовується у 
навчально-виховній, 
навчально-виробничій 
діяльності (актова зала, 
спортивна зала, їдальня)

актова зала, 
спортивна 
зала, їдальня)

2.Надання послуг 
банківським установам 
шляхом розміщення на 
депозитних рахунках 
тимчасово вільних 
власних надходжень

Через 
банківські 
установи

Директор

3.Виробництво та 
реалізація продукції 
громадського харчування, 
організація її споживання

їдальня 
коледжу

Згідно 
калькуляційної 
картки

Через 
банківські 
установи

Шеф-повар

4.Вилучення та реалізація 
частини бібліотечного 
фонду, що не 
використовується, 
надання у користування 
документів на заставній та 
компенсаційній основі.

Бібліотека Згідно акту 
вилучення

Через 
банківські 
установи

Заступник 
директора з 
НВР, 
бібліотекар

4.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 коледжі

Згідно 
накладних та 
рахунків ДП 
«Інфоресурс»

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи

8. Бухгалтерії коледжу враховувати, що при переведенні здобувачів 
передвищої фахової освіти із денної форми здобуття освіти на заочну вартість 
навчання не змінюється.
9. Після відрахування, при поновленні на денну та заочну форму здобуття 
освіти вартість навчання встановлюється станом на поточний навчальний 

рік.
10. При переведенні студентів з інших закладів вищої освіти вартість 

навчання встановлюється станом на поточний навчальний рік.
11. Вартість інших послуг розраховується по факту надання даних послуг.


