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УКРАЇІІА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"І(ИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ № -/-Jif:et 
м. Київ «JP » !) q 20 15 р. 

Про організацію та порядо1с здійснення відш1содування 1соштів, витрачених 

на оплату послуг з підготовки фахівців 

На виконання постанови Кабінету Мін і стр і в Украj'ни «Про 

затвердження Порядку в ідшкодування коштів державного або м ісцевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» в ід 26 серпня 
20 l5 р. No 658 

НАКАЗУЮ: 

l . Деканам факультетів/директорам і нституті в : 

- здійснити облік студенті в, які навчалися за державним замовленням у 

вищих навчальних закладах, в тому числ і НТУУ «КПІ», не завершили 

навчання за певним ступенем осв~ти 1 зараховані до НТУУ «КП1» для 

повторного здобуття вищої освІТи за тим самим ступенем ОСВІТИ за 

державним замовленням ; 

забезпечити документальне оформлення 
. . .. 

своєчасного вщшкодуван н я кошпв студентами та 1 х 

порушення цих зобов'язань; 

зобов 'яза нь щодо 

вщрахування у раз 1 

- забезпечити перезарахування студентам, які виявили бажання, 
кредитів Європейської кредитної трансферна-накопичувальної системи, за 

якими вони атестовані за попереднім місцем навчання , включаючи 

дисципліни вільного вибору на п ідставі академічної дов ідки , виданої в 
установленому порядку за попередн~м м1сцем навчання; 

забезпечити підготовку та видачу розрахункового документу для 

в ідшкодування коштів на підстав і заяви студента, академічної довідки з 
урахуванням перезарахованих кредиті в, не пізніше трьох робочих днів з дня 
звернення студента. 



2. Начальнику ДЕФ: 

- довести до структурних підрозд1шв фактиqну середню вартість 

навчання за рахунок загального фонду державного бюджету одного 

приведенного студента НТУУ «КШ» по роках, починаючи з 201 О року; 

- забезпечити у 3- и денний термін видачу Довідок про витрати на 

оплату послуг з п ідготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися 

за державним замовленням у НТУУ «КШ», на запит таких осіб. 

З. Затвердити Порядок відшкодування коштів (Додаток 1), яким 

керуватись до затвердження в ідповідного порядку Міністерством осв іти і 

науки України. 

4. Департаменту навчально-виховної роботи організувати 

централізований облік і звітність щодо студенті в, які навчалися за державним 

замовленням у вищих навчальних закладах, в тому числі НТУУ «КПІ», не 

завершили навчання за певним ступенем освіти і зараховані до НТУУ «КПІ» 

для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем осв1ти за 

державним замовленням. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора 

Киричка П.О. 

Ректор М.3. Згуровський 



Проект НаJ(азу вносить: 

Перший пf'\~тор 

ш__ ІО.І . Якименко 

Узгоджено : 

Начальник ДЕФ 

Проректор 

Начальник юридичного управління 

Надруковано в 1 прим 
на 2-х аркушах 

Л.Г. Субботіна 

П.О. Кири 1юк 

А.М. Бежевець 

Розрахунок розсилки: 

І. Канцелярія 

2. Факультети/інститути 

З. ДЕФ 



Додаток № 1 до наказу 
від <vJf » cfJ§ 2015 року № 'f'-:)7,.?JCг_ 

ПОРЯДОК 

Відшкодування 1соштів державного бюджету, витрачених на оплату 
послуг з підготов1~и фахівців 

1. Цей Порядок визначає процедуру відшкодування до державного 
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з числа 
громадян України , які навчалися за державним замовленням у вищих 

навчальних закладах, не завершили навчання за певним ступенем освіти і 

повторно здобувають вищу освіту Національному технічному університеті 

України «Київський політехнічний інститут» (далі НТУУ «КПІ») за тим 

самим ступенем освіти за державним замовленням . 

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які зазначені у пункті l 
цього Порядку та починаючи з 1 вересня 2015 р. повторно здобувають вищу 

освіту за державним замовленням у НТУУ «Kill» . 

3. У разі наявності за результатами вступних випробувань відповідно до 

законодавства підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої 

освіти за певним ступенем за державним замовленням ректор НТУУ «КШ» 

видає наказ про її зарахування до числа здобувачі в вищої осв іти та 

встановлює строк відшкодування такою особою кошт ів, але не пізніше 1 О 
робочих днів з дня початку відпов ідного навчального року . 

4. НТУУ «КШ», за бажанням особи, може здійснити зарахування 

. кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичуваль 1-101· системи, за 
. . 

якими вона атестована за попередшм м1сцем навчання, включаючи 

дисципліни , що вільно вибрані особою , на підставі академі чної довщки, 

виданої в установленому порядку за попередн ім місцем навчання. 

Зарахування кредитів оформлюється відповідно до заяви студента та 
. .. . 

академ1чно1 довщки. 

5. Розрахунок кошпв, що шдлягають вщшкодуванню, здійснюється за 

такою формулою : 

І~ І = (І v; х О, 5) х ] І п х 11 з о х ( к - к J, 
де S - кошти, що підлягають в ідшкодуванню відповідною особою ; 

п - кількість навчальних семестр і в , після закін чення яких особа 

атестована за попередюм м1сцем навчання; 

ЗО - норматив кількості кредитів Європейської кредитної трансферно
накопичувальної системи на один навчальний семестр; 

Vi - фактична середня вартість навчання за рахунок загального фонду 
державного бюджету одного приведеного студента за і-тий рік згідно із 



звітом про фінансово-господарську діяльність вищого навчального закладу, 
де особа вперше здобувала вищу освіту за державним замовленням 
(відповідно V; х 0,5 - фактична середня вартість навчання протягом одного 
навчального семестру); 

К - загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно
накопичувальної системи, за якими особу атестовано за попереднім місцем 
навчання; 

Кз - загальна кількість кредиті в Європейської кредитної трансферно
накопичувальної системи, за якими особу атестовано за попереднім місцем 
навчання і які зараховані НТУУ «КПІ». 

6. Якщо особа вперше здобувала вищу освіту за державним замовленням 
в НТУУ «КПІ», ДЕФ зобов'заний, виходячи з фактичної середньої вартості 
навчання за рахунок загального фонду державного бюджету одного 

приведеного студента за і-тий рік згідно із звітом про фінансово

господарську діяльність за відповідний рік, протягом трьох робочих днів з 
дня офіційного звернення такої особи надати їй довідку за підписом першого 
проректора та головного бухгалтера із зазначенням фактичної середньої 

вартості навчання за рахунок загального фонду бюджету одного приведеного . . . 
студента у розр1з1 навчальних семестрш. 

Офіційний запит особа, яка вперше здобувала вищу освіту в НТУУ 
«КПІ» направляє на ім'я першого проректора на офіційну адресу НТУУ 
«КПІ»: 

03056, проспект Перемоги, З 7, м. Київ 

На підставі розрахунку, проведеного відповідно до пункту 5 цього 

Порядку, структурний підрозділ, не пізніше трьох робочих днів з дня 

подання особою довідки про фактичну середню вартість навчання за 

рахунок загального фонду державного бюджету одного приведеного 

студента в розрізі навчальних семестрів за весь період навчання, виданою 

вищим навчальним закладом, де особа вперше здобувала вищу освіту, надає 

розрахунковий документ для відшкодування коштів. При цьому розмір 

коштів, що підлягають відшкодуванню, збільшується на коефіцієнт, що 

дорівнює добутку офіційно встановлених коефіцієнтів інфляції на 

відповідний календарний рік, що визначений за період від дати відрахування 
особи з вищого навчального закладу до І січня року, в якому особу 

зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним замовленням 

в НТУУ «КПІ». 

Особа відшкодовує кошти через НТУУ «КПІ», на окремо визначений 

спеціальний реєстрацшний рахунок, відкритий органом Казначейства 

Міністерству освіти і науки України для подальшого зарахування коштів до 

державного бюджету. 

7. Декан факультету/директор інституту за дорученням ректора може 
реструктуризувати відшкодування кошпв та встановити строк їх 



вщшкодування протягом поточного навчального року за вмотивованою 

заявою особи з урахуванням її матеріального стану. При цьому перший 

платіж повинен становити не менше 50 відсотків загального розміру коштів, . . 
що шдлягають вщшкодуванню. 

8. Документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів 
до державного бюджету в установленому розмірі, подається до деканату 

відповідного факультету/інституту, не шзюше 1 О робочих днш з дня 

здійснення платежу. 

Особа, яка не подала зазначений документ, підлягає негайному 

відрахуванню з вищого навчального закладу. 

У разі відмови від добровільного відшкодування реструктуризованих 

платежів особа негайно відраховується з НТУУ «КПІ», а питання 

відшкодування коштів вирішується в судовому порядку. 


