
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
65009, Україна, м. Одеса, вул. Генуезька, 22

Н А К А З
м. О деса №

Про платні послуги

Відповідно до Постанов Кабінету М іністрів України «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, 
що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 
№ 796 (зі змінами), «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 
освіти (наукових установах)» від 23.03.2016 № 261, спільного наказу 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства економіки України «Про затвердження Порядків надання 
платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» 
від 23.07.2010 № 736/902/758

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити перелік і розрахункову вартість послуг на 2020 рік, що 
можуть надаватися структурними підрозділами інституту при 
наявності відповідного обладнання (додаток).

2. Установити, що роботи, включені до переліку платних послуг, 
виконуються безкоштовно, якщо вони безпосередньо пов'язані із 
забезпеченням діяльності структурних підрозділів інституту.

3. Передбачити, що надходження за надання платних послуг 
використовуються на утримання та розвиток матеріально-технічної 
бази інституту та його структурних підрозділів.
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4. Облік надходжень та цільове використання коштів, отриманих за 
надання платних послуг, покласти на відділ планування фінансів, 
бухгалтерського обліку і звітності (Щасна І.М.).

5. Наказ директора інституту від 01.02.2019 № 8 «Про платні послуги» (зі 
змінами) вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за наданням платних послуг покласти:

- за освітні -  на першого заступника директора, декана факультету 
публічного управління та адміністрування, декана факультету 
менеджменту та бізнес-технологій;

- за наукові, видавничі послуги -  на заступника директора з наукової 
роботи.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор М.М. їжа



Додаток до наказу
від " З О  " £ І 'І Н З____2020
№  14

Перелік
платних послуг, що надаються структурними підрозділами 

ОРІДУ ПАДУ при Президентові України 
на 2020рік

Здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні 
спеціальність 073 "Менеджмент"

вартість за 
один семестр 

(грн.)

К І Л Ь К І С Т Ь

семестрів

вартість за 
весь термін 

навчання 
(грн.)

і

денна форма навчання 8100,00 3 24300,00 Додаток №1
заочна форма навчання 7800,00 3 23400,00 Додаток №2

Здобуття вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні 
спеціальність 073 "Менеджмент"; 

спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

вартість за 
один семестр 

(грн.)

кількість
семестрів

вартість за 
весь термін 

навчання 
(грн.)

■ , д .  ■ : , ■

■денна-форма навчання • 7900,00 8 63200,00 Додаток Л а З  . . . . . . . .

заочна форма навчання 4800,00 . 8 38400,00 Додаток №4

, .. ... Здобуття вищої освіти на третьму (освітньо-науковому) рівні . .. . , . 
спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

галузь науки "Державне управління" '

вартість за 
один рік 

(грн.)

термін
навчання

(рік)

вартість за 
весь термін 

навчання 
(грн.)

денна форма навчання 17000,00 4 68000,00 Додаток №5
вечірня форма навчання 16500,00 . 4 66000,00 Додаток №6
заочна форма навчання 16000,00 4 64000,00 Додаток №7



Здобуття вищої освіти на науковому рівні 
спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

вартість за 
один рік 

(грн.)

термін
навчання

(рік)

вартість за 
весь термін 

навчання
(грн.)

20000,00 2 40000,00 Додаток №8

. • Підготовка слухач в курсів іноземної мови

вартість за 
курс (грн.)

термін
навчання
(місяць)

вартість за 
весь термін 

навчання 
(грн.)

800,00 3,50 2800,00 Додаток №9

Навчання науково-педагогічних працівників інституту) з іноземної мови 
(за весь термін навчання)

вартість за 
курс (грн.)

термін
навчання
(місяць)

вартість за 
весь термін 

навчання 
(грн.)

600,00 3,00 1800,00 Додаток №10

Складання кандидатського іспиту

■ вартість іспиту (грн.) 2320,00 Додаток №11

- Підвищення кваліфікації на базі інституту

вартість за 1 
день (грн.)

280,00 Додаток №12

Перший заступник директора

Головний бухгалтер - начальник відділу планування 
фінансів, бухгалтерського обліку і звітності

М.П. Попов

І.М. Щасна


