
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Відокремлений структурний підрозділ 
«ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

НАКАЗ

10.01.2022 м. Глухів № 5-ОД

Про вартість послуг

Згідно з проведеними розрахунками,

НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.01.2022 року оплату за послуги, які надаються у ВСП 

«Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ», а саме:
1.1. Проживання студентів в гуртожитках коледжу - 604,00 грн.
1.2. Проживання одного дня студентів заочного відділення в гуртожитках 

коледжу - 50,00 грн.
1.3. Проживання одного дня сторонніх осіб в гуртожитках коледжу - 

звичайна кімната - 96,00 грн, у кімнаті з поліпшеними умовами -210,00 грн.
1.4. Послуги з експлуатації приміщень мешканцями гуртожитків (за 1 

кв.м): гуртожиток № 1 - 3,53 грн., гуртожиток № 2 - 4,10 грн.
1.5. Водопостачання та водовідведення в гуртожитках коледжу на 1 особу: 

гуртожиток № 1 - 215,12 грн., гуртожиток № 2 - 215,15 грн.
1.6. Проведення підготовчих курсів для вступу до коледжу - 975,00 грн.
1.7. Надання інформаційних послуг з поновлення на навчання студентів 

коледжу - 550,00 грн.
1.8. Заняття з поглибленого вивчення іноземної мови -700,00 грн.
1.9. Поглиблене вивчення предметів, які виносяться на ДНА у формі ЗНО 

(на 1 слухача)- 850,00 грн.
1.10. Супровід курсів дистанційного навчання студентів з 01.01.2022 по 

30.06.2022 року - 1900,00 грн.
1.11. Навчання посадових осіб з охорони праці - 650,00 грн.
1.12. Навчання та перевірку знань осіб, відповідальних за 

енергогосподарство споживачів - 200,00 грн.
1.13. Надання в короткострокове користування майна (автомобіль 

ГА35201, термін користування 1,5 год.) - 450,00 грн.
1.14. Надання в короткострокове користування майна (автомобіль ВАЗ, 

термін користування 1,5 год.) - 350,00 грн.



2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1.2. наказу директора 
коледжу від 18.08.2021року № 54- ОД «Про вартість навчання та послуг» та 
наказ від 28.09.202Іроку № 85-ОД «Про внесення змін до наказу від 18.08.2021 
року № 54- ОД «Про вартість навчання та послуг».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
Матюхіну І.А.

Директор коледжу Анатолій ЛИТВИНЕНКО


