ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор ЛДУФК
_______________ Приступа Є.Н.
“ 22 ” червня 2015 р.

Перелік платних послуг, які надає
Львівський державний університет фізичної культури
Відповідно до переліку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796
із змінами, внесеними Постановами КМУ № 939 від 12.10.10,
№ 575 від 01.06.11, № 801 від 15.08.12, № 1056 від 07.11.12,
№ 305 від 20.05.2015

Послуги надаються за адресою м. Львів, вул. Костюшка, 11, згідно з
укладеними угодами. Вартість послуг затверджується наказом по університету.
№ п/п

Платні послуги
У сфері освітньої діяльності:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів, аспірантів і
докторантів
навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на
безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством
викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів)
англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до
навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім
випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття
громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах
ліцензійного обсягу
проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення
професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної
ліцензії
навчання студентів, курсантів, 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 в Україні на законних
підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право
на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством
прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів,
дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до
захисту дисертацій 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) у відповідному навчальному закладі або науковій

8.
9.

10.

11.

установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради
та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів)
здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно,
та стажування таких осіб
проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з
питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту,
туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму
проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без
видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках,
факультативів, семінарів, практикумів
розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів,
курсів дистанційного навчання
У сфері наукової та науково-технічної діяльності

12.

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 коштів загального фонду державного та
місцевих бюджетів
У сфері міжнародного співробітництва

13.

надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз
У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму,
фізичної культури та спорту

12.

13.

14.

проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з
використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це
не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується
за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів
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 місцевих бюджетів
організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі
міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних
закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності,
що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих
бюджетів
У сфері житлово-комунальних послуг

15.
16.
17.

1. надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на
балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання
2. надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків
для тимчасового проживання
3. надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для
проживання:
– осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;
– абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;

18.

осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів.
надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3
цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського
обслуговування будинків і приміщень;

19.

заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання у
разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
Інші послуги

20.
21.

22.
23.

24.

друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії
забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок
осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним
особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у відповідному
навчальному закладі
забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому
законодавством порядку
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 освітніх, 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 у відповідному навчальному закладі (установі)
надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до
законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема місць
для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціальнопобутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному
закладі (установі)

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з навчальної
та виховної роботи

_________________

Музика Ф. В.

(підпис)

Проректор з науки
та зовнішніх зв’язків

_________________

Вовканич А. С.

(підпис)

Проректор з адміністративногосподарської роботи

_________________

Лобай Р. Р.

(підпис)

Провідний юрисконсульт

_________________

Чорній О.П.

(підпис)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

Боровська Г. В.

