
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

Н А К А З

Про оплату навчання на курсах довузівської 
підготовки університету слухачів з числа іноземців, 
осіб без громадянства, які проживають в Україні

Керуючись пунктом 2 статті 4 Закону “Про вищу освіту” від 01.07.2014 року 
№ 1556-УІІ із змінами, «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”, рішення вченої ради університету від 28.04.2020 року (протокол № 11), 
з урахуванням офіційно визначеного індексу інфляції, та з метою покращання 
фінансового стану і зміцнення матеріально-технічної бази університету, н а к а з у ю :

1. Встановити у 2020 році для слухачів курсів довузівської підготовки 
університету з числа іноземців, осіб без громадянства, які проживають в Україні та 
зараховані на навчання розмір оплати в сумі 1000 доларів США за курс навчання;

2. Оплата проводиться в національній валюті України (гривні) за офіційним 
курсом гривні до долара США установленим Національним банком України на день 
здійснення оплати.

3. Відповідальність за правильність укладання договорів із надання освітніх 
послуг слухачам курсів та своєчасність проведення розрахунків з оплати за навчання 
покласти на керівника центру довузівської підготовки (Бойко М.М.).

4. Начальнику відділу у справах молоді (Брославський В.Л.) оприлюднити на 
офіційному сайті університету інформацію про вартість оплати навчання на курсах 
довузівської підготовки університету слухачів з числа іноземців, осіб без громадянства, 
які проживають в Україні.

5. Головному бухгалтеру (Савчин В.Л.) проводити облік коштів з оплати за 
навчання та подавати оперативно інформацію керівнику центру довузівської 
підготовки.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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