ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мар1упольського
державного ушверситету
_ _ _ _________ №___ __

Перелж платних послуг, що надаються МДУ
Вид послуги

1. У c d )e p i освггн ьоУ д 1 я л ь н о с т 1 :
1. ГПдготовка понад державне замовлення в
межах лщензшного обсягу вщповщно до
договор1в, укладених з ф1зичними та
юридичними особами, студент1в
ушверситету за вцщовцщими осв1тньоквахифшацшними р1внями, a c n ip a H T iB i
докторанйв
2. Пщвищення к в ал i ф iкац ii кадр1в, навчання
для здобуття громадянами тслядипломноУ
освгги понад державне замовлення в межах
лщензшного обсягу
3. Здшснення наукового супроводження
oci6, як1 тдвищ ую ть квал 1ф 1ка 1.цю
самост1йно, та стажування таких oci6
4. Навчання студент1в з числа шоземщв та
oci6 без громадянства

Вщповщальна
особа

Варт1сть
послуги

M icue
надання

Посилання
на сайт1 на
вартють
навчання,
на вартють
навчання в
acnipaHTypi
Згщно 3
кошторисом

МДУ

Зпдно 3
кошторисом

МДУ

Посилання
на caftri на
вартють
навчання
1ноземц1в

МДУ

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

350 грн.

ЦДПР1С

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

1200 грн.

ЦДПР1С

Проценко О. Б.
Демидова Ю.О.
Доицк А.М.
Кавецька О. В.

Короткова Ю.М.

Короткова Ю.М.

МДУ

5. Заняття в ЦДПР1С
Г p v n o B i заняття з:
• Украшсько 1 мови та л1тератури
• IcTopil Украши
• Математики
• Бюлоги
• Г еографи
• Пщготовки до творчого конкурсу
• 1ноземних мов
1ндивщуальн1 заняття з:
• Укра'шсько 1 мови та лггератури
• IcTopil Украши
• Математики
• Бюлоги
• Г еографи
• Пщготовки до творчого конкурсу
• 1ноземних мов

2
Паг>ш заняття з:
• Украшсько '1 мови та лгеератури
• IcTopil Украши
• Математики
• Бюлоги
• Г еографи
• Подготовки до творчого конкурсу
• 1ноземних мов
Факультативш заняття з:
• Польсько!' мови
• 1талшсько 1 мови
• 1 спансько 1 мови
• Новогрецько '1 мови
• Шмецько! мови
• Англшсько 1 мови
MiHi групи з:
• П0ЛЬСЬК01 мови
• 1талшськоТ мови
• 1 спансько 1 мови
• Новогрецько! мови
• Н1мецько1 мови
• АнГЛШСЬК01 мови
Паон1 заняття з:
• Польсько! мови
• 1талшсько '1 мови
• 1сиансько 1 мови
• Новогрецько '1 мови
• Н1мецько\' мови
• АнглшськоУ мови
1ндив1дуальн1 заняття з:
• Польсько!' мови
• Ггалшсько! мови
• 1спансько -1 мови
• Новогрецько! мови
• Шмецько! мови
• Англ1йсько1 мови

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

600 грн.

ЦДПР1С

Шебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

300 грн.

ЦДПР1С

Шебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

400 грн.

ЦДПР1С

Шебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

600 грн.

ЦДПР1С

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

1200 грн.

ЦДПР1С

6. Навчання в школ! «По л плот»:
•

Вивчення шоземних мов для
школяр1в

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

250 грн.

ЦДПР1С

•

Шдготовка д1тей дошк!льного вшу
до вступу у школу

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

200 грн.

ЦДПР1С

3
•

Образотворче мистецтво

Шебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.

200 грн.

•

Дкоративно-прикладне мистецтво

Ш ебанщ Д.М.
Васильева Н.Б.
Перший
проректор,
завщувач 1
кафедр,
завщувач
асшрантури,
голови
спещамзованих
вчених рад

200 грн.

Бурова I. В.

1 грн.(1
позищя 3
фонду)
4 грн. (1
позищя 3
штернету)
1 грн.(1
позищя 3
фонду)
4 грн. (1
позищя 3
штернету)

7. Прийом кандидатських ю п и та, видання
та розповсюдження автореферата,
дисертацш, стенографування шд час
захисту дисертацш, оргашзащя, пщготовка
до захисту дисертацш на здобуття
наукового ступеня кандидата або доктора
наук та його проведения для oci6, яю
навчалися вщповщно до договор1в,
укладених з ф1зичними або юридичними
особами (кр!м оплати часу проведения
заседания членам спещагйзовано! вчено!
ради та оплати часу учаеп в таких
засщаннях офщшних опоненпв)
8. Подготовка складних б1блюграф1чних
списгав за темою для курсових дипломних i
наукових роб1т

9. Пщготовка складних фактограф1чних,
аншйтичних i б1блюграф1чних довщок

Бурова I. В.

Згщно 3
кошторисом

ЦДПР1С

ЦДПР1С
МДУ

Наукова
б1блютека

Наукова
б1блютека

2. У сфер! науковоУ та науково-техшчно! д1яльност1
1. Проведения науково-дослщних роб1т

2. Проведения консультацш з питань
наукових дослщжень, i'x оргашзацп та
наукового обслуговування
3 . 1нформацшно-аналггичне забезпечення
науково '1 д1яльноси

4. Впровадження результата наукових
дослщжень

5. Розроблення та впровадження, реагпзащя
та супровщ програмного забезпечення з
навчальною, виробничою та науководослщницькою метою

Перший
проректор,
завщувач!
кафедр
Перший
проректор,
науков1
кер1вники
Перший
проректор,
иауков1
кер!вники
Перший
проректор,
науков1
кер1вники
Перший
проректор,
завщувач]
кафедр

Зпдно3
кошторисом

Згщно 3
кошторисом

Зпдно3
кошторисом

Зпдно 3
кошторисом

Зпдно 3
кошторисом

МДУ

4
6. Оргашзащя та проведения наукових
заход1в (з’1зд 1в, семшар1в, конференцш
тощо), якгцо це не передбачено
навчальними планами з подготовки кадр1в i
не належить до д1яльност1, яка фшансуеться
за рахунок к о н т в загального фонду
державного та мюцевих бю дж ета

Перший
проректор,
завщувач!
кафедр

Зпдно 3
кошторисом

3. У ccfrepi лнжнародного сшвробггництва
1. Надання оргашзацшних, протокольно- Найдьонова JI. А.
шформацшних, консультацшних послуг
особам, як 1 вщЧжджають за кордон, кр1м
випадюв, коли особа, яка навчаеться, або
пращвник навчального закладу направлен!
на навчання, стажування за кордоном за
бюджетш кошти
2. Надання послуг з перекладу особам, яю Найдьонова JI. А.
вшжджають за кордон, кр1м випадюв, коли
особа, яка навчаеться, або пращвник
навчального
закладу
направлен!
на
навчання, стажування за кордоном за
бюджета! кошти

75,00 грн

Вщдш
м !ж н арод-

них
зв’язюв

Вщ 75,00 грн
залежно вщ
змкту,
обсягу
та
мови
документу

Вщдш
м !ж народних
зв ’язклв

4. У сфер 1 охорони здоров’я, ввдпочинку, дозвшля, оздоровления,
туризму, ф1зично¥ культури та спорту:
1. Проведения групових та шдивщуальних
занять з ф 1зичио 1 культури та спорту з
використанням вщповщно 1 матер!альнотехшчно!' бази ун!верситету, якщо це не
передбачено навчальними планами та не
належить до д!яльност!, що фшансуеться за
рахунок
к о ш та
загального
фонду
державного та мюцевих бю дж ета.
2. Оргашзащя, проведения спортивних,
ф!зично-оздоровчих заход!в (у тому числ!
м!жнародних) з використанням вщповщно!матер!ально-техн!чно1 бази ушверситету,
якщо це не передбачено навчальними
планами та не належить до д!яльност!, що
фшансуеться за рахунок ко ш та загального
фонду державного та мюцевих бю джета.
3. Заняття у тренажерному зал1
4. Заняття з йоги
5. Заняття з настшьного тенюу
6. Заняття з волейболу
7. Оргашзащя, проведения
видовищних заход!в

концертно-

Осшцов А. В.

150 грн.

СК МДУ

Малюгш Д. В.

Згщно 3
кошторисом

СК МДУ

Осшцов А. В.
Павленко G. А.
Павленко G. А.
Вертель О. В.

150 грн.
150 грн.
150 грн.
150 грн.

СКМ ДУ
СК МДУ
СК МДУ
СК МДУ

Хомусяк X. Б.
Венедиктова Ю.

Зпдно 3
кошторисом

МДУ

215 грн/мю,
або
15 грн/доба

Гуртожиток

5. У сферш житлово-комунальних послуг:
1. Надання пщ час кан!кул в!льних
спец!ально облаштованих примщ ень
гуртожитку для тимчасового проживания

Зш ов’ева В. П,
Бойкова К. В.

МДУ

5
2. Надання спещально облаштованих
примщ ень гуртожитку для проживания:
oci6, яю навчаються,

Гуртожиток

Зш ов’ева В. П,
Бойкова К. В.

МДУ
210-

за денною формою

ЗЗОгрн./Mic

за заочною формою*
1ноземних студенпв
210-330

або oci6, як! працюють в ушверситет! та

грн./м ю

члешв IX С1мей;

210-330
грн/м1с

acnipaHTiB та члешв i'x ам ей ;

a6iTypieHTiB ушверситету гид час

201,6 грн./мк

вступних 1спит 1в;
oci6, як! направлен! у вщрядження до

110,00 грн.
55,00 грн.
(за добу в
залежное^
вщ умов
проживания)

ун!верситету;

oci6, як1 навчаються в шших навчальних

215 грн/Mic
15 грн./доба

закладах i проживають у гуртожитку
ушверситету зпдно з рш енням його
кер1вника;

пращвниюв iHniHX навчальних заклад1в,

290.00 грн.
125.00 грн.
70.00 грн.
(за добу в
залежнос'п
вщ умов
проживания)

установ та оргашзацш

3. Надання на вимогу oci6, як1 проживають
у спещально облаштованих иримщеннях,
що перебувають на банана ушверситету,
додаткових послуг

Зш ов’ева В. П,
Бойкова К. В.

7,15-45,5
грн./мю

Гуртожиток
МДУ

Проректор з
АГР,
Степанченко О.С.

Згщно 3
договорами з
Фондом

МДУ

6. iH iiii послуги:
1. Надання в оренду буд1вель, споруд,
окремих тимчасово в1льних прим1щень i
площ, шшого рухомого та нерухомого

6
майна або обладнання, що тимчасово не
використовуеться у навчально-виховиш,
навчально-виробничш, науковш д1яльноеп,
у раз1, коли це не noripniye сощальнопобутових умов oci6, яю навчаються або
працюють у навчальному заклад1
2. Експлуатацшне та господарське
обслуговування прим1щень, площ, майна та
обладнання, зазначених у ш д п у н к п 1 цього
пункту
3. Забезпечення оформления документа
про
освпу
державного
зразка
в
установленому законодавством порядку.

4. Надання послуг банювським установам
шляхом
розмщ ення
на
депозитних
рахуиках тимчасово
вшьних
власних
надходжень университету в установленому
законодавством порядку.

Проректор з
АГР,
Степанченко О.С.
3iM m a

М. В.

"

МДУ

МДУ

ДО

Дощ1к А. М.

5. Здшснення заход1в, пов’язаних i3 Хомусяк X. Б.
ировадженням
виставково-ярмарковоГ
д1яльност! зг1дно i3 законодавством.

Головний бухгалтер

державного
майна за
цшами, що
д1ють на
момент його
укладення
Зпдно
розрахунюв
експлуатац1й
них витрат
Вщповщно

< г

встановлено 1
законодав
ством
вартост1
Зпдно 3
договорами з
банювськими
установами
Згщно 3
кошторисом

А.М. Допцк

МДУ

МДУ

