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Про встановлення вартості навчання
у 2019-2020 навчальному році

Відповідно до статті 73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. зі
змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної
і комунальної власності», спільного наказу Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010
№ 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та
комунальними навчальними закладами» та відповідно до договорів, укладених зі
вступниками у 2016, 2017, 2018 роках, з метою зміцнення матеріально-технічної
бази університету, шляхом проведення індексації вартості навчання, в межах
офіційно визначеного Державною службою статистики України рівня інфляції за
2018 рік
НАКАЗУЮ:

1.
Встановити з 01 вересня 2019 року вартість навчання студентів громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з інших закладів
вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) за кошти фізичних
та юридичних осіб у 2019/2020 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти,
спеціальностями, денною та заочною формами навчання (додаток).
2.
Збільшити з 01 вересня 2019 року на 9,8% (офіційно визначений рівень
інфляції за 2018 рік) вартість навчання на 2019/2020 навчальний рік для студентів громадян України, які уклали договори про надання освітніх послуг між
СНУ ім. В.Даля та фізичною (юридичною) особою у 2016, 2017 та 2018 роках.
3.
Юрисконсульту (Ліксіна Н. П.) підготувати додаткові угоди до діючих
договорів про надання освітніх послуг на збільшення вартості навчання за
наслідками проведеної індексації в межах офіційно визначеного Державною
службою статистики України рівня інфляції за 2018 рік.
4.
Бухгалтерії університету (Карабут О. В.) підготувати проекти
додаткових угод на кожного студента, які навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, із зазначенням скоригованої, на індекс інфляції, вартості навчання

та передати в електронному вигляді відповідним навчально-науковим інститутам та
факультетам для подальшого оформлення.
5.
Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів, в.о.
директора Інституту хімічних технологій, завідувачам кафедр забезпечити
укладання додаткових угод з боку студентів (підпис) в паперовому вигляді у двох
екземплярах та передати до бухгалтерії.
6.
Відповідальному секретарю приймальної комісії, бухгалтерії у
встановленому порядку забезпечити укладання договорів зі студентами, які будуть
зараховані (поновлені, переведені) на навчання з 01 вересня 2019 року за вартістю
встановленою у додатку до наказу.
7.
Відділу організації документообігу довести наказ до відома осіб,
означених у наказі.
8.
Контроль за виконання цього наказу покласти на першого проректора
Марченка Д. М., головного бухгалтера Белоусову Л. І.
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