МІНІСТЕРСТВО ОСВІТНІ НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

Н А К А З
оЄ£.

Л О '/ З
м. Одеса

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010
року №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності ” п.1. пп 14,
НАКАЗУЮ:

Затвердити з 26.01.2018 року розміри плати для студентів Закладів
вищої освіти ІИ-ІУ рівнів акредитації за проведення індивідуальних занять,
курсів, факультативів понад обсяги, встановленні навчальним планами, з
видачею або без видачі відповідних документів про освіту, на одного
студента, за одну годину:
професор
доцент або кандидат наук
особи, які не мають наукового ступеня

322,26 грн.
- 235,94 грн.
208,75 грн.

Підстава: рапорт начальника ПФВ, кошторис витрат.
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010
року №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності ” п.1. пп.14,
НА К А З У Ю :

Затвердити з 26.01.2018 р. розміри плати для студентів Закладів вищої
освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації за проведення колективних занять, курсів,
факультативів понад обсяги, встановленні навчальним планами, з видачею або
без видачі відповідних документів про освіту, на одного студента, за одну
годину:
професор -

у групі до 3 слухачів - 108,96 грн.
у групі до 4 слухачів - 82,29 грн.
у групі до 5 слухачів - 66,30 грн.
у групі до 10 слухачів - 34,30 грн.

доцент або кандидат наук -

у групі до 3 слухачів у групі до 4 слухачів у групі до 5 слухачів у групі до 10 слухачів -

80,18
60,71
49,03
25,67

грн.
грн.
грн.
грн.

особи, які не мають наукового ступеня - у групі до 3 слухачів - 71,12 грн.
у групі до 4 слухачів - 53,92 грн.
у групі до 5 слухачів - 73,60 грн.
у групі до 10 слухачів - 23,34 грн.
Підстава: рапорт начальника ПФВ, кошторис витрат.

Ректор

