Нак. № 41 од

(від 05.03.2018 р.)

Про встановлення плати за навчання
в аспірантурі, докторантурі
на 2018-2019 навчальний рік

Відповідно по постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10 року
№796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної і комунальної форми власності», та

до постанови

Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №524 «Питання оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
і наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 р.
№595 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
26.09.2005 р.№557» та калькуляції на новий навчальний 2018-2019 рік
НАКАЗУЮ :
1. Встановити плату за навчання в аспірантурі на 2018-2019 навчальний
рік
- з відривом від виробництва:
I курс – 15 000 грн.

II курс – 14 700 грн .Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» пункту
7 статті 73 та Типового договору про надання освітніх послуг, затвердженого
постановою КМ України від 19 серпня 2015 року № 634 пункту 8.
III курс – 13 700 грн.
IV курс – 12 500 грн.
- без відриву від виробництва:
I курс – 13 000 грн.
II курс – 13 400 грн. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
пункту 7 статті 73 та Типового договору про надання освітніх послуг,
затвердженого постановою КМ України від 19 серпня 2015 року №634 пункту 8
III курс – 13 000 грн.
IV курс – 12 200 грн.
2. Встановити плату за прикріплення здобувачів :
- у яких керівник кандидат наук, доцент – 6 100 грн.
- у яких керівник доктор наук, професор – 7 100 грн.
3. Встановити плату за навчання в докторантурі на комерційних засадах
в розмірі – 18 600 грн.
4. За складання кандидатських іспитів – 2 000 грн.
Підстава: службова записка вченого заступника головного бухгалтера з
планово- фінансових питань Мозгової Л.О.
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