
Протокол № 12
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 04 червня 2020 року

Присутні:  Ломакович А. М.,  Боднар М. Б.,  Бережанський О. О.,
Курач  М.С.,  Врочинська Л. І.,  Киричок  С. В.,  Чик  О.І.,  Райчук  В.М.,
Сеньківська  Г.Я.,  Тимош  Ю.В.,  Антонюк  А.Т.,  Харамбура  І.С.,
Поліщук Ф.Г., Вальчук О.В.,  Бендій О.Ю.

Порядок денний:
1. Про  розмір  оплати  за  навчання  студентів,  які  вступають

(переводяться, поновлюються)  у 2020 році.

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію Боднар М.Б., заступника голови приймальної комісії, про

розмір  оплати  за  надання  освітніх  послуг  у  2020-2021 н. р.,  визначену  на
основі розрахунків бухгалтерії відповідно до статті 61 Закону України «Про
освіту», статті 73 Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ від
27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися  навчальними  закладами,  іншими  установами  та  закладами
системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності»,
наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України,
Міністерства  фінансів  України  від  23.07.2010  р.  №  736/902/758  «Про
затвердження  порядків  надання  платних  послуг  державними  та
комунальними  навчальними  закладами»,  зареєстрованого  в  міністерстві
юстиції України 30.11.2010 р. за № 1196/18491.

Запропонувала  затвердити  визначену плату  за  навчання  здобувачам
вищої  освіти,  зарахованим  на  1  курс  у  2020-2021 н.р.,  поновленим  та
переведеним  у  2020-2021 н.р.  на  інші  курси  для  навчання  за  кошти
юридичних та фізичних осіб.

УХВАЛИЛИ:
1.1.  Затвердити визначену плату за навчання  здобачам вищої  освіти,

зарахованим на 1 курс у 2020-2021 н.р., поновленим та переведеним у 2019-
2020 н.р. на інші курси для навчання за кошти юридичних та фізичних осіб
згідно  із  затвердженим  кошторисом  за  спеціальностями  першого
(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми
навчання (додаток 1).

1.2. Затвердити визначену плату за навчання здобувачам вищої освіти,
зарахованим на 1 курс у 2019-2020 н.р., поновленим та переведеним у 2019-
2020 н.р. на інші курси для навчання за кошти юридичних та фізичних осіб
згідно  із  затвердженим  кошторисом  за  спеціальностями  першого
(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти заочної форми



навчання  в обсязі 70% від вартості навчання одного здобувача денної форми
(додаток 2).

1.3.  Затвердити визначену плату за навчання здобачам вищої  освіти,
зарахованим на 2,3 курси у 2020-2021 н.р., для навчання за кошти юридичних
та  фізичних  осіб  згідно  із  затвердженим  кошторисом  за  спеціальностями
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за нормативним та скороченим
термінами навчання денної та заочної форм (додаток 3, 4, 5).

1.3. Затвердити визначену плату за навчання здобувачам вищої освіти,
зарахованим на 1 курс у 2020-2021 н.р., поновленим та переведеним у 2020-
2021 н.р. на інші курси для навчання за кошти юридичних та фізичних осіб
згідно із затвердженим кошторисом за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукового ступеня
доктора філософії денної та заочної форм навчання (додаток 6).

2. Здобувачам вищої освіти, зарахованим, поновленим чи переведеним
на  денну  / заочну  форми  навчання,  першу  оплату  за  навчання  вносити
впродовж  10 (десяти)  днів  від  дня  видання  наказу  про  зарахування,
поновлення чи переведення.

3.  Плата  за  навчання  може  вноситись  за  весь  період  навчання
одноразово або частинами – щомісячно, щосеместрово, щорічно. 

Результати голосування:
 «За» – 15;          «Проти» – 0;                «Утримались» – 0.

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський
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