
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. А. В. НЕЖДАНОВОЇ

НАКАЗ

10.02.2021р. м. Одеса № 21

Щодо переліку платних послуг, які можуть 
надаватися ОНМА ім.А.В.Нежданової 
у 2021 році

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. 
№796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 
освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 
комунальної форми власності»

НАКАЗУЮ:

Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися ОНМА 
ім.А.В.Нежданової у 2021 році:

1. Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 
відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, 
студентів, аспірантів і докторантів;

2. Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти;

3. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, 
підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує 
отримання відповідної ліцензії;

4. Підготовка до вступу до академії;

5. Надання в оренду тимчасово вільних приміщень ;

6. 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 в Україні на 
законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім 
випадків , коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено 
законодавством;



7. Прийом кандидатських іспитів, організація, підготовка до захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук і 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 академії;

8. Проведення консультацій з питань мистецтва для іноземних громадян, 
слухачів підготовчих відділень згідно договорів;

9. Забезпечення проживання та відпочинку в У СОТ «Романтика» з оплатою за 
комунальні послуги та послуги з експлуатації та господарського 
обслуговування;

10. Надання у тимчасове користування музичних інструментів;

11. Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень 
гуртожитків для тимчасового проживання;

12. Надання спеціально облаштованого приміщення гуртожитку академії для 
проживання та сплатою за комунальні послуги і господарського 
обслуговування:

- осіб, які навчаються або працюють в академії,
- абітурієнтів академії під час вступних іспитів,
- осіб, які направлені у відрядження до академії;

13. Забезпечення оформлення свідоцтв про закінчення аспірантури, 
асистентам-стажистам, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;

14. Забезпечення оформлення студентських, залікових книжок осіб, які 
навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними 
особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в академії;

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