
Перелік платних послуг,  

що надаються комунальним закладом  

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського»  
 

№ 

з/п 

НАЗВА ПЛАТНОЇ 

ПОСЛУГИ 

ВІДПОВІДАЛЬНА 

ОСОБА 

ВАРТІСТЬ ПЛАТНОЇ 

ПОСЛУГИ 

1 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів та установ 

освіти  понад державне 

замовлення в межах 

ліцензійного обсягу 
 

Василь НУДНИЙ  – 

заступник директора 

з навчально-

організаційної 

діяльності 

 

Анжела КИРИЛЮК-

завідувач навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

30 годин за одну 

особу -260 грн., 

72 години за одну 

особу - 520 грн. 

2 Надання місць у 

гуртожитку  для 

проживання осіб, які 

направлені у 

відрядження до 

інституту 

Анжела КИРИЛЮК- 

завідувач навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

101 грн. одна доба; 

30 грн. за 

користування  

білизною 

3 Надання місць у 

гуртожитку для 

проживання працівників 

інституту 

Людмила КОРЕЦЬКА - 

директор інституту 

500 грн. на місяць 

5 Надання місць у 

гуртожитку іншим 

особам відповідно  до 

укладених договорів  

 

 

 

Василь НУДНИЙ  – 

заступник директора 

з навчально-

організаційної 

діяльності 

 

Анжела КИРИЛЮК- 

завідувач навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

101 грн. одна доба; 

з поліпшеними 

умовами 

проживання (одна 

доба): 

• 144 грн.; 

• 146 грн.; 

• 122 грн. 

30грн. за 

користування  

білизною 

4 Надання в оренду  

окремих тимчасово 

вільних приміщень і 

площ 

Людмила КОРЕЦЬКА - 

директор інституту 

600 грн. на місяць 

5 Проведення спеціальних 

курсів, які не потребують 

отримання відповідної 

ліцензії 

 

Василь НУДНИЙ  – 

заступник директора 

з навчально-

організаційної 

діяльності 

30 годин за одну 

особу - 260 грн. 

 



                                                                                              2                                           Продовження додатка 
 

 

Анжела КИРИЛЮК- 

завідувач навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

6 Проведення семінарів, 

тренінгів, підвищення 

професійної 

компетентності в іншій 

формі, що не потребує 

отримання відповідної 

ліцензії 

 

Василь НУДНИЙ  – 

заступник директора 

з навчально-

організаційної 

діяльності 

 

Анжела КИРИЛЮК- 

завідувач навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

У приміщенні 

сторони, що 

запрошує вартість 

навчання одного 

здобувача освіти на 

базі закладів освіти 

у 

м. Кропивницькому:  
 

група 15 осіб (8 

год)– 133грн з 

особи; 

група 15 осіб (15 

год)– 249грн з 

особи; 
 

вартість навчання 

одного здобувача 

освіти на базі 

закладів освіти  в 

інших населених 

пунктах:  

група 15 осіб (8 

год)–218 грн з 

особи; 

група 15 осіб (15 

год)– 408 грн з 

особи. 
 

У приміщенні КЗ 

«КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

вартість навчання 

одного здобувача 

освіти:  

група 15 осіб( 8 год) 

– 159грн з особи; 

група 15 осіб( 15 

год)– 297грн з 

особи. 

 


