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НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перел і к платних послуг, як і надає КПІ і м. І горя Сікорського 

(додаток № І). 

2. Затвердити Порядок надання платних послуг КШ ім. Ігоря Сікорського 

(додаток № 2). 
З. Визнати такими, що втратили чинн ість: 

- Наказ ректора від 22.07.20 15 р. № 1-202 « Щодо виконання постанови 
Кабінету Міністр ів України в ід 20 травня 20 15 р. № 305 та наказу Мі ністерства 

осв іти і науки У краі·ни в ід 18 червня 20 15 року N~ 646». 
- Перелік платних послуг, які надає НТУУ «КШ», в ід 22.07.20 15 р. (з і 

змінами); 

- Положення «Про порядок надання платних послуг НТУУ «КПІ» від 

22.07.20 15 р. (з і зм і нами) . 

4. Контронь за виконанням наказу 1юкласти на першого проректора 

Якименка Ю.І. 

Ректор М.З.Згуровський 



Проект наказу вносить: 

На чаль_!:ІИ*-ДЕФ 

__ !'---'"-_л Л_ J_ Л. Г . Суб бот і на 

Перший проректор 

Пого)о: 

ІО.І. Якименко 

Проректор з наукової 

роботи 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховний напрям) 

Проректор з науково-педагогі чної 

роботи (перспективний розвиток) 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародн і зв'язки) 

Проректор з адм іністративно -
господарської роботи 

Керуючий справами 

Заст. начальника ДЕФ 

Начальник ПФВ 

Юрисконсульт 

~ М.Ю. Ільченко 

~\~~~~ П.О. Киричок 
1/J4 , О.М. Новіков 

С.І. Сидоренко 

П.В. Ковальов 

Я.Ю. Цимбаленко 

О.І. Болієва 

М.В. Броницька 

Список розсилки : 

Надруковано в 1 примірнику 
На 1 аркуші 

Друкувала - Броницька М.В. 

тел. 204-82-61 

Завірені паперові 1сопії: 

1 . Керуючий справами - 1 

Електронна 1сопія: 

2. Всі структурн і підрозділи 

З . Веб-сайт 



Додаток 1 до 11а1,·азу / /~ O<D 
від «!l» t/6 201 7p.No __ - J O 

Псрел іІ( платни х послуг, 

ЯІ(Ї надає КПІ ім. Ігоря Сін:орського 
(Згідно з Постаноnою Кабінету Мін істрів України від 27. 10.20 10 р. № 796 з і зм інами з гідно з 

Постановами КМУ 

№ 575 від 01.06.201 l p; 
№ 801від15.08.2012р; 

No 1056 від 0 7. 11. 2012р; 

J\o 305 від 20.05.2015р.: 

J\o 301 від 26.0-І.201 7р.) 

1. У сфері освітньої діяльності. 

1.1. Підготовка понад державне замовлення в межах л і ценз ійного обсягу 

відповідно до договор і в , укладен и х з ф ізи чними та юридичними особами, 

студенті в КПІ ім. Ігоря С і корського за відпов ідними освітньо-квал і фікаційними 
. . . 

р1внями , асшрант1 в 1 доктора нт~ в . 

1.2. Навчання студенті в для здобуття другої вищої осв іти, крім випадків, 

коли право на безоплатне здобуття другої вищої осв іти надано законодавством . 

1.3. Викладання здобувачам вищої осв іти однієї чи к ількох дисципл і н 

(предметів) англ і йською та/або 1ншими 1 ноземними мовами поряд з 

викладанняr ... 11 в ідповідно до навчального плану зазначеної дисципліни 

(предмету) державною мовою, кр і м випадкі в, коли таке викладання передбачене 

навчальними планами. 

1.4. Підготовка, перешдготовка, шдвищення квал іф ікації кадр1 в, 

навчання для здобуття громадянами післядипломної освпи понад державне 

замовлення в межах ліценз і йного обсягу. 

1.5. Проведення спе11 і альних курс і в , сем і нарів , тренінгів, стажування , 

підвищення профес і йної ком петентності в і нш і й форм і , що не потребує 
. . .. . 

отримання вщповщно1 лщенз 11 . 

І .б. П ідтвердження квал іф ікації, отримано~ за результатам и 

неформального професійного навчання . 

1.7. Підготовка до вступу до вищих навчальних заклад1в та до . . 
зовюшнього незалежного оц1нювання. 

1.8. Проведення відпов ідно до л іценз ії на п ідготовку здобувач і в вищої 

освіти в галуз і знань «Публ і чн е управл і ння та адм і н і стрування», атестації осіб , 
які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння 

державною мовою; 

1 .9. Видача відпов ідно до л і цензії на підготовку здобувач ів вищої осв іти 
в галуз і знань «Публ ічне управл і ння та адмін і стрування» , за результатам и 

атестації посв ідчення щодо в іл ьного волод і ння державною мовою (кр і м 

випадкі в видачі посвідчення особ і , яка має один і з визначених документ і в , що 
п ідтверджують в і л ьн е волод і ння державною мовою); 



1.1 О. Видача, відповідно до ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти 

в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», дубліката посвідчення . . 
ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ державною мовою; 

1.11. Підготовка та перепідготовка підвищення кваліфікації кадрів за 
замовленням центрів зайнятості. 

1.12. Навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб 
без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус 

біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; 
осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають і У країні на 
законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім 

випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено 
законодавством. 

1.13. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження 

авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, 

організація, підготовка до захисту дисертащи на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються 

(навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними 

особами , у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського (крім оплати часу проведення засідання членами 

спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних 

опонентів). 

1. 14. Здійснення наукового супроводження осіб, яю пщвищують 

кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб. 

1.15. Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумш, занять 

іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної 

культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо. 

1.16. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 

видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, 

занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів. 

1.17. 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 бюджету. 
1.18. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і 

наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, 

установ та організащи, шдготовка фактографічних, аналітичних і 
бібліографічних довідок. 

1.19. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і 
не навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

1.20. Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково

методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової 
інформації (газети, часописи, альманахи тощо). 
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1.21. Розроблення, впровадження та супроводження електронних 
навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання. 

1.22. Надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з 
проведенням ліцензування, атестації та акредитації. 

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

2.1. Проведення науково-досшдних, досл1дно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових 
робіт. 

2.2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації 
технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, 
технічного захисту інформації. 

2.3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки. 
2.4. Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в 

установленому законодавством порядку. 

2.5. Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних 
зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання. 

2.6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, 
матер~ашв. 

2.7. Проведення консультацш з питань наукових досліджень (у тому 

числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування. 

2.8. Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, 
стажування. 

2.9. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності. 

2.10. Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних 

мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через 

сегменти локальних 1 корпоративних мереж. 

2.11. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, 

наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, 

приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями. 

2.12. Здійснення операцій, пов' язаних із трансфером (передачею) 

технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету. 

2.13. Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика 

інфекційних захворювань. 

2.14. Забезпечення діяльності технологічних та наукових парків. 

2.15. Забезпечення розроблених державних стандартів і технічних умов 
на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань. 

2.16. Розроблення науково-технічної документації. 

2.17. Надання дозволів (видача ліцензій) на використання об'єктів права 

інтелектуальної власності. 

2.18. Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, 

тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження 

програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних); 
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2.19. 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 кошпв 
загального фонду державного бюджету. 

2.20. Розроблення комп'ютерних програм (систем) для забезпечення і 
організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом 
веб-сайтів. 

3. У сфері міжнародного співробітництва. 

3.1. Надання допомоги студентам з числа іноземців в отриманні віз. 
З .2. Надання організаційних, протокольно-інформаційних, 

консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги 
надаються особі, яка працює або навчається в КПІ ім. Ігоря Сікорського і 
направлена ним на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні 

кошти. 

4. У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, 

фізичної культури та спорту. 

4.1. Забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у спортивно-
оздоровчих таборах, на базах туризму та відпочинку, у тому числі перевезення. 

4.2. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури 

та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до 
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету. 

4.3. 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 бюджету. 

4.4. Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих 

заходів (у т.ч. міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної 

бази КПІ ім. Ігоря Сікорського, якщо це не передбачено навчальними планами 

та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету. 

4.5. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на 

територіях та в приміщеннях КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

4.6. Організація, проведення концертна-видовищних заходів. 

5. У сфері побутових послуг. 

5.1. Будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-

побутових споруд та приміщень. 
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5.2. Ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, 

переобладнання побутової, комп'ютерної, телекомунікаційної, периферійної, 
копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, 
устаткування та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіо 
обладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів. 

5 .З. Виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних 
виробів, садово-городнього інвентарю. 

5.4. Надання послуг, пов'язаних з проведенням фото-, кіно-, 

відеозйомки, аудіо запису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, 
відео-, теле- та аудіо продукції. 

5 .5. Виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних 

виробів, товарів широкого вжитку, власної сувенірної продукції. 

5.6. Надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового 

призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних та 

сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо

і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних 

студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших 
площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та 

не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. 

6. У сфері житлово-комунальних послуг. 

б. І. Надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що 

перебувають на балансі КПІ 1м. Ігоря Сікорського, для тимчасового 

проживання. 

6.2. Надання під час канікул вшьних спеціально облаштованих 

приміщень гуртожитків для тимчасового проживання. 

6.3. Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків КШ ім. 
Ігоря Сікорського для проживання: 

6.3.1. осіб, які навчаються або працюють в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; 

6.3.2. абітурієнтів КПІ ім. Ігоря Сікорського під час вступних 

іспитів (роботи при~l.мальної коміс П),· 
б.З.З. осіб, які направленz у відряд:J1сення до КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; 

6.3.4. осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і 
про:JІсивають у гурто:>1ситках КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з рішенням 

реюпора; 

6. З. 5. працівників інших навчальних закладів, установ та 

організацій. 

6.4. Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у 

п.п.б. І-б.З, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського 

обслуговування будинків і приміщень. 
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6.5. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого 
обладнання: 

6.5.1. у разі пошкодження або знищення з вини користувачів; 
6.5.2. на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними 

у п.п.б.І .у встановленні: 

поліпшеного обладнання; 

нового обладнання до закінчення строку експлуатації' встановленого 
обладнання, визначеного технічними норлштивами. 

6.6. Надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, 
що не перебувають на балансі КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

6.7. Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих 

будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень, крім тих, що 

визначені пунктом 6.5. 

7. Інші послуги. 

7.1. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних 

приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що 

тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально

виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально

побутових умов осіб, які навчаються або працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7 .2. Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, 

майна та обладнання, зазначених у п. 7 .1. 
7.3. Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної 

друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім 

видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, 

наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації 

(газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах 

банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі, розроблення 

поліграфічного дизайну. 

7.4. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації 
на носії. 

7.5. Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 

організація її споживання. 

7 .6. Забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого 

наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, 

інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому 

законодавством порядку. 

7. 7. Забезпечення оформлення посвідчень про складання кандидатських 

іспитів випускниками минулих років. 
7.8. Забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, 

залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з 
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фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для вс1х категорій осіб, що 
навчаються у КШ ім. Ігоря Сікорського. 

7.9. Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка 
в установленому законодавством порядку. 

7.1 О. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт. 

7.11. Надання послуг банківським установам шляхом розміщення на 

депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень КПІ ім. Ігоря 

Сікорського в установленому законодавством порядку. 

7 .12. Здійснення заходів, пов' язаних із провадженням виставково
ярмаркової діяльності, згідно із законодавством. 

7 .13. Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних 

комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, 

користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7 .14. Виготовлення та реалізація продукцн навчально-виробничих 

майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, 

дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за 

рахунок державного бюджету, яю забезпечують провадження освітньої . . 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

7 .15. Виготовлення та реалізаuія продукuії, виготовленої в результаті 

практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема предметів декоративно

прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого 

вжитку). 

7 .16. 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 освпюх, наукових, 

спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що 
проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), 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 в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7.17. Надання у короткострокове (на строк до одного місяuя) 
користування відповідно до законодавства місuь для базування, зберігання 
транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, місць для стоянки 
автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових 
умов осіб, які навчаються або працюють в КШ ім. Ігоря Сікорського. 

7 .18. Перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, а 
також окремих пасажирів або організованих груп населення. 

7.19. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт. 
7 .20. Надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, 

майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим 
юридичним або фізичним особам. 
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7.2 1 . Проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у 

встановленому законодавством порядку. 

7 .22. Проведення випробувань електричного обладнання та 

електропроводки, п ові рка приладі в обліку води та енергоресурсів, інших 

технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством 

порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та 

опадш. 

7.23. Проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, 

діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем 

відеоспостереження, внутрішньої сигнатзац11, структурованих кабельних 

мереж, телефонних мереж, систем єдиного часу та дзв1нюв у встановленому 

законодавством порядку. 

7 .24. Розроблення, впровадження та обслуговування проектш 

мультимедійних аудитор і й, конференц-залів , Інтернет-кафе . 

7 .25 . Надання послуг з редагування, перекладу наукової, 
. .. 

ДОВІДКОВОl, 

технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої лператури, 

комп'ютерного набору, верстання текстів. 

Перший проректор Дj Ю .І.Якименко 

Начальник ДЕФ ~ Л.Г. Субботіна 

Начальник ПФВ ~ М.В.Броницька 
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Додато" 2 до наказу 

від <</J» 06 .201 7р. No /-/_j'JJ - --- --

Порядон: 

надання платних послуг 

І-Іаціо11альн11м технічним університетом Ун:раїни 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сін:орсьІ(ОГО» 

1.Загальні полож:ення 

1.1 . Порядок надання платних послуг є документом, який регулює 

надання платних послуг. Платні послуги надаються згідно із чинним 

законодавством та пов ' язані з ви конанням функцій та завдань Національним 

технічним ун іверситетом «Ки.івський пол ітехнічний інститут імен і Ігоря 

Сікорського» (дал і - КШ ім. Ігоря Сікорського). 

1.6. Метою надання платних послуг є забезпечення надходжень до 
спец і ального фонду Державного бюджету У країни та направлення їх на 

забезпечення виконання Статутної д і яльності КПІ і м . І горя С і корського. 

2. Вин 11 плапшх 11ослуг 

2.1. кm ІМ . І горя С і корського здійснює платні послуги за такими 

напрямами : 

- у сфері освітньоі" діяльності; 

- у сфері 1·юукової тет 1-юуково-технічиої діяль1юсmі; 

- у сфері мі;;1снстродного співробітництва,· 

- у сфері охорони здоров 'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, 

фізичноі" культури та спорту: 

- у сфері побутових послуг: 

- у сфері ,)/Cl/1?1.1080-KO.ll)IHQ.ї/JHUX пос.1уг: 

-у сфері іІ-ІІ/fUХ послуг. 

2.2 . Конкретних перел і к платних послуг, які надає КПІ ім . Ігоря 
С ікорського - визначено Перел і ком платних послуг, що затверджується 

наказом ректора. 
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З.Вимоги щодо організації надання платних послуг 

3.1. Платні послуги надаються юридичним та фізичним особам 
(Замовникам) на підставі цивільно/господарсько-правових договорів або за 
письмовими заявами, складеними у довільній формі. 

3.2. Договір (угода, контракт) або заява між Замовником та КПІ 1м. 
Ігоря Сікорського в обов'язковому порядку містить: 

- предмет (вид) платної послуги; 

- порядок надання платної послуги: 

- вартість п.ю1111юї послуги: 

- термzни оплати.· 

- умови повернення (неповернення) оплати у разі невиконання КПІ ім. 
Ігоря Сікорського замовленоі· платної послуги; 

- відиtкодування витрат КПІ ім. Ігоря Сікорського у разі порушення 

умов договору (угоди, контракт.у) Замовнико.л1. 

З.З. КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов'язується безкоштовно надати 

Замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов 

надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати. 

3.4. КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов'язаний оприлюднити визначену у 
встановленому порядку вартість платної послуги в терміни, встановлені 

чинним законодавством: 

- вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або для 

здобуття наукового ступеня,- не пізніше ніж за один місяць до дати прийому 

заяв від осіб,що бажають її отримати; 

- вартість інших платних освітніх послуг - не шзюше НІЖ за 15 
календарних днів до початку їх надання . 

4. Порядок встановлення вартості платних послуг 

4.1. Встановлення вартості платних послуг, які надає КПІ 1м. Ігоря 

Сікорського, здійснюється на бюі еконо:'vtічно обrрунтованих видатків, які 

пов'язані з їх наданням. 

4.2. КПІ ім. Ігоря Сікорського може диференціювати розмір плати за 
надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу , 
співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямками 

(спеціальностями). 
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4.3.Розмір плати за надання освітньої послуги може змшюватись 
щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік. 

4.4.Розмір плати за надання інших платних послуг здійснюється на 
основі вартості кожної конкретної послуги, яка встановлюється на весь строк 
її надання в повному обсязі. 

4.2. На кожний вид платних послуг складається відповідний кошторис, 
який затверджується ректором КГІІ ім. Ігоря Сікорського. 

4.3. Складовими вартості витрат є: 

- витрати на оплату праці працівників; 

- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства; 

- безпосерелні витрати та оплата послуг інших організацій; 
. . 

- кашталью витрати; 

- індексація заробітної плати, ІНШІ витрати відповідно до чинного 
законодавства. 

5. Виконавці платних послуг 

5.1.Учасниками виконання платних послуг можуть бути: 

- працівники, які отримують заробітну плату із загального фонду 

бюджету, а за участь у виконання платних освітніх та інших платних послуг 

можуть отримувати надбавки стимулюючого характеру та премії із 

спеціального фонду бюджету, при чому ui виплати мають бути передбачені у 
Колективному договорі, як додаткові гарантії та пільги; 

- працшники, які отримують заробітну плату із спец1ального фонду 

бюджету. 

5.2. Для надання платних освітніх та інших платних послуг можуть 
додатково залучатися особи, які не перебувають в штаті КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. Оплата праці таких працівників здійснюється на основІ 

трудових договорів та договорів uивільно- правового характеру. 

6. Порядок виконання платних послуг 

6.1. Організація надання конкретної платної послуги та її 
документальне оформлення покладається на відповідні структурні підрозділи 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, які ліють на підставі положення, затвердженого 

відповідно до законодавства та Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

6.2. Відповідальними за організацію надання платних послуг є: 

6.2.1. У сфері освітньої" дія.1ьнос111і: 
з 



- за послуги, передбачені п.1.1- п .1.6, п. І .8.- п.1.14., п.1.21., п.1.22 

переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського - перший проректор КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, завщувач 
відділенням аспірантури, директор Центру міжнародної освіти; 

- за послуги, передбачені п.1. 7 переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря 
Сікорського - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор ІМЯО, 
завідувачі підготовчих відділень; 

- за послуги, передбачені п.1.15, п.1.17 переліку платних послуг -
проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор 

Центру культури та мистецтв, директор Українсько-Японського центру, 

директор Центру фізичного виховання та спорту; 

- за послуги, передбачені п.1.18.-п.1 .19 переліку платних послуг -
проректор за напряJ\юм, директор Науково-технічної бібліотеки, директор 

Українсько-Японського центру; 

- за послуги, передбаченні п.1.20 переліку платних послуг - проректор 

за напрямом, директор Видавництва «Політехніка». 

6.2.2. У сфері науковоі' діяльності та науково-технічної діяльності: 

- за послуги, передбачені п.2.1-п.2.9, п.2.11, п 2.13, п.2.15, п.2.16, п.2-18 
- п.2.19, переліку платних послуг - проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, директори наукових 

центр1в; 

- за послуги, передбачені п.2.1 О, п.2.20 перешку платних послуг -
проректор за напрямом, директор науково-техючного об'єднання «КШ

Телеком»; 

- за послуги, передбачені п.2. І 2., п.2.14, п.2.17 переліку платних послуг 
- проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

6. 2. З. У сфері .ktі:J1снародного співробітництва: 

- за послуги , передбачені п.3.1- п.3.2 переліку платних послуг -
. ' . 

проректор за напрямом, начальник управшння м1жнародних зв язюв, 

директор центру міжнародної освіти, керівник служби протокольних 

заходів, директор Українсько-Японського центру. 

6.2.4. У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної 

культури та спорту. 

- за послуги , 11ередбачені п.4.1-п.4.4 переліку платних послуг -
проректор за напрямом, ~·олова оздоровчої комісії, директори баз відпочинку, 
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директор Автотранспортного підприємства; директор Центру фізичного 
виховання та спорту, директор Студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

- за послуги , передбачені п.4.5 переліку платних послуг - проректор за 

напрямом, директор Державного політехнічного музею КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; 

- за послуги, передбачені п.4.6 - проректор за напрямом, директор 
Центру культури і мистецтв. 

6.2.5. У сфері побутов~сr послуг: 

- за послуги , передбачені п.5.1, п.5.3 перешку платних послуг -
проректор за напрямом; 

- за послуги, передбачені п.5.2 переліку платних послуг - проректор за 
напрямом, директор Особливого конструкторського бюро «Шторм»; 

- за послуги ~ передбачені п.5.4 переліку платних послуг - проректор за 

напрямом, директор Центру культури і мистецтв~ 

- за послуги, передбачені п.5 .5 переліку платних послуг - проректор за 
напрямом, директора інститутів, декани факультетів; 

- за послуги, передбачені п.5 .6 переліку платних послуг - проректор за 

напрямом, директора інститутів, декани факультетів, директор Центру 
культурі та мистецтв, Голова орендної комісії. 

6.2. 7. У сфері JІситлово-ко.нунальних послуг: 

- за послуги, передбачені п.6.1- п.б. 7 переліку платних послуг -
проректор за напрямом, директор Студмістечка, директор автотранспортного 

шдприємства. 

6.2.8. У сфері інишх послуг: 

- за послуги, передбачені п.7.1, п.7.12, п.7.17 перешку платних послуг 

- проректор за напрямом, Голова орендної комісії; 

- за послуги, передбачені п. 7 .2 переліку платних послуг - проректор за 

напрямом, директор Студмістечка; 

- за послуги, передбачені 11.7.3 - п.7.4., п.7.1 О., п.7.12., п.7.14 - п.7.15, 

п. 7 .21 - п. 7 .25 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора 

інститутів, декани факультетів, директор Видавництва «Політехніка», 

директор автотранспортного підприємства, директор виробничо

експлутаційного комбінату; директор науково-технічного об'єднання «КШ

Телеком»; 
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- за послуги, передбачені п. 7 .5 переліку платних послуг - проректор за 

напрямом, директор Центру студентського харчування; 

- за послуги, передбачені п.7.6- п.7.9 переліку платних послуг 

проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор 

Видавництва «Політехніка», служба Вченого секретаря; 

- за послуги, передбачені п.7.11 переліку платних послуг - перший 

проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, нача.і1ьник Департаменту економіки і 

фінансів; 

- за послуги, передбачені п. 7 .13 переліку платних послуг - проректор за 

напрямом, директор науково-технічного об' єднання «КПІ-Телеком»; 

- за послуги, передбачені п.7.16-п.7.20 переліку платних послуг -
проректор за напрямом, директор автотранспортного підприємства, Голова 

орендної комісії. 

7. Порядок розрахунків за надані платні послуги 

7.1.Порядок, строки та види оплати за надані послуг передбачаються 

умовами укладених договорів (угод, контрактів) . 

У випадку, якщо строк надання платної послуги перевищує один 

календарний рік, а Замовник бажає здійснювати оплату частинами, у 

відповідному договорі (угоді, контракті) зазначаються всі етапи та розміри 

здійснення оплати. 

7 .2 Оплата за надаю послуги вноситься у безготівковій формі на 
розрахунковий рахунок, зазначений у договорі (угоді, контракті) через 

банківські установи. 

7.3 Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до 

доходів спеціального фонду Державного бюджету згідно з класифікацією. 

8. Відповідальність сторін 

8.1.Сторони несуть відповідальність ·ш своїми зобов'язаннями в межах, 
передбачених умовами договору (уrоли, контракту) та законодавством 

Укра'іни. 

8.2. При порушенні Замовником умов договору (угоди, контакту) 
кошти, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського, залишаються згідно з умовами 
договору (угоди, контакту) в розпорядженні навчального закладу для 
виконання його статутних завдань згідно чинного законодавства. 
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8.3.Сторони звільняються від відповідальності за своїми 
зобов'язаннями у випадку непередбачених обставин, дії непереборної сили 
(форс-мажорних обставин). 

9. Використання коштів 

9. 1. Власні надходження, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського вщ 

надання платних послуг, зараховуються на рахунки, відкриті в органі 

Державної казначейської служби України або на поточні та депозитні 

рахунки, відкриті в установах державних банкj в. 

9.2. Власні надходження, отриl\шні КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

використовуються згідно із законом про державний бюджет на відповідний 

р1к, затвердженим кошторисом на поточний рік, розрахунками до 

кошторису, відповідно до кодів класифікації видатків бюджету за такими 

напрямами: 

- покриття витрат, пов 'язаних з організацію та наданнЯJVІ платних 

послуг,· 

- господарські потреби бюд:JІсетноїустанови; 

- реАюнт, модернізація та придбання нових необоротних активів та 
матеріальних цінностей; 

- сnрJuv1ування ктитів на заходи. які не передбачені коштшни 

загального фонду. 

9.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що 

надаються КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з його функціональними 

повноваженнями, та витрачання цих коштів ведеться відповідно до Закону 
У країни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в У країні» від 
16.07.1999р № 996-XIV (зі змінами), Національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, Наказом Міністерства фінансів 
України від 31.12.2013 р. № 1203 (зі змінами) та іншими нормативно

правими актами щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності. 

9. Заключні nоложення 

9. 1. Порядок затверджується накюом 

Сікорського . 

ректора КПІ 1м. Ігоря 

9.2. Зміни та доповнення до Порядку можуть вноситись наказом 

ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до законодавства У країни. 
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