Додаткові платні послуги, що надаються Донецьким юридичним інститутом МВС України

Вартість послуги, грн
Код послуги
для оплати

Найменування послуги

м. Маріуполь

м. Кривий Ріг

Курси довузівської підготовки

1600059

для складання ЗНО для вступу на магістерський рівень
вищої освіти зі спеціальності "Право" з правничих
дисциплін
"Математика", "Історія України", "Англійська мова"
(термін навчання 3 місяці)
"Українська мова та література", "Математика", "Історія
України", "Англійська мова" (термін навчання 3 місяці)

1600084

Підготовка водіїв транспортних засобів

1600043

Затвердження теми дисертаційного дослідження на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

1600223

1600105
1600100

-

430/місяць

370/місяць

-

-

300/місяць

6000

планується
впровадження
6955

Уточнення (перезатвердження) теми дисертаційного
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
наук (доктора філософії)
Проведення попередньої експертизи дисертації та
надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації
Прийом кандидатських іспитів

5950

8600
1300

Послуги загальної бібліотеки м.Кривий Ріг

1600212

Копіювання та роздрукування 1 сторінки
Редагування 1 сторінки
Набір тексту 1 сторінки
Запис копій на електронний носій користувача USB-флешнакопичувач 1 запис
Сканування 1 сторінка
Здійснення доступу до мережі Інтернет

2,0
5,0
10,0
1,0
2,0
5,0

Послуги загальної бібліотеки м.Маріуполь

9900299
9900301

Копіювання та роздрукування 1 сторінки
Редагування 1 сторінки
Набір тексту 1 сторінки
Запис копій на електронний носій користувача USB-флешнакопичувач 1 запис
Сканування 1 сторінка
Здійснення доступу до мережі Інтернет
Плата за 1 добу Кривий Ріг вул. Степана Тільги 23
Плата за 1 добу Кривий Ріг вул. Степана Тільги 21

9900305

Проживання м.Кривий Ріг вул.Степана Тільги 23

1600213

9900668

Користування стрілецьким тиром

2,0
5,0
10,0
1,0
2,0
5,0
100
130

-

500 + опалення
за рахунками
600

-

Надання послуг з перекладу текстів
(робочі мови: українська, російська, англійська, грецька)
9900667

1600035
9900298

- спеціалізований переклад (1800 знаків з пробілами)
- технічний переклад (1800 знаків з пробілами)
- стандартизовані документи (1 документ)
Навчання поводження зі зброєю та спеціальними
засобами
Видача дубліката посвідчення щодо вільного володіння
державною мовою

200
180
100
-

350
199

