
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

Н А К А З

Про відшкодування витрат за навчання слухачів 
на курсах іноземних мов та курсах підготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання в 
центрі довузівської підготовки університету

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 ” та “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” №1556-УІІ, 
із змінами, з метою покращання фінансового стану і зміцнення матеріально-технічної 
бази університету, н а к а з у ю :

1. Встановити з 01.10.2020 року такі розміри відшкодування витрат за навчання 
для слухачів курсів 2020 року вступу, відповідно до договорів, укладених з фізичними 
та юридичними особами, згідно з калькуляціями витрат:

1.1. Вартість підготовки одного слухача до зовнішнього незалежного 
оцінювання за один навчальний предмет — 1240,00 грн.(Одна тисяча двісті сорок 
гривень 00 коп.). Термін навчання з 01.10.2020 р. по 30.05.2021 р. (64 години).

1.2. Вартість підготовки одного слухача на курсах іноземних мов (англійська, 
польська, німецька) — 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп.). Термін навчання з 
01.10.2020 р. по 30.06.2021 р. (102 години).

2. 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.).

3. Начальнику відділу у справах молоді (Брославський В.Л.) оприлюднити на 
офіційному сайті університету інформацію про вартість платних освітніх послуг не 
пізніше, ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати.

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

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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