
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

Н А К А З

14Л2.2018 г>. м. Тернопіль № 320

Про відшкодування вартості послуг 
за проведення захисту дисертацій, 
прийому кандидатських іспитів та 
підготовку документів а гестаційних справ 
здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії та доктора наук

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року 
№ 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать 
до державної і комунальної форм власності”, “Порядку надання платних освітніх 
послуг державними та комунальними навчальними закладами”, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 
23.07.2010 р. № 736/902/758, Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 
1556-УІ1, із змінами, Постанови Кабінету Міністрів України “Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 
30.08.2002 р. № 1298 з метою покращання фінансового стану та зміцнення матеріально- 
технічної бази університету, н а к а з у ю :

1. З 14.01.2019 року встановити такі розміри відшкодування вартості послуг за 
підготовку до захисту та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня:
— кандидата наук (для співробітників університету) — 4416 грн.

—- кандидата наук (не для співробітників університету) — 5376 грн.

— доктора наук (для співробітників університету) — 8664 грн.
— доктора наук (не для співробітників університету) — 9384 грн.

2. З 14.01.2019 р. встановити розмір відшкодування витрат за послуги з прийому 
кандидатських іспитів:
— з спеціальності — 1946,00 грн.

— з філософії та іноземної мови — 2136,00 грн.
3. З 14.01.2019 року встановити такі розміри відшкодування вартості послуг за 

підготовку документів атестаційної справи здобувачів наукового ступеня:

— доктора філософії (кандидата наук ) — 1944,00 грн.
— доктора наук — 2310,00 грн.

4. Начальнику обчислювального центру (Генсерук В.А.) оприлюднити на 
офіційному сайті університету інформацію про вартість платних послуг.
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5. Бухгалтерії забезпечити оформлення угод із здобувачами наукових ступенів 
на відшкодування вартості послуг за проведення захисту.

6. Головному бухгалтеру (Савчин В.Л.) забезпечити ведення обліку коштів з 
оплати за надані послуги.

Б.Б.Буяк

Проект наказу вносить 

Заступник головного бухгалтера 

М.І.Савченко

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор
Г.В.Терещук 

Головриї і бухгалтер
В.Л.Савчин

керівник служби ученого 
сеїздетаря

М.І.Підодвірна 

ретар
О.І.Янкович 

Учений секретар

Г.М.Мешко
Упырий секретар

О.П.Штонь 

секретар
І.О.Федорів 

'секретар
С.В.Бородіца 

Зав. аспірантурою
' ! / А  ■■ М.І.Постолюк

ридичного відділу 
Р.В.Комар-Чорний
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