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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

н А к А з № І --,2 (!/ 
м. Київ « 2h> tJ Ь 2017 р. 
Про відшкодування н:оштів, витрачених на оплату послуг з підготовн:и 

фахівців 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місuевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» від 26 серпня 
2015 р. № 658 (зі змінами) 

НАК АЗ У 10: 

І . Деканам факультетів/директорам інститутів: 

запровадити облік студент1в, яю навчалися за державним 

замовленням у вищих навчальних закладах, в тому числ і і в КШ ім. Ігоря 
Сікорського, не завершили навчання за певним ступенем вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем) і зараховані ДО кm і м. Ігоря Сікорського 
для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем) за державним замовленням, починаючи з 

01 вересня 2016 р.; 
- забезпечити оформлення пакету документів щодо зобов'язань 

. . 
вщшкодування кошпв студентами, контроль за своєчасною оплатою та 

відрахування студентів у разі порушення цих зобов'язань; 

- забезпечити перезарахування студентам, за їх зверненням , кредитів 
Європейської кредитно"~· трансферна-накопичувальної системи, за якими вони 

атестовані за попередн ім місuем навчання , включаючи дисципліни вільного 
вибору на підставі академічної довідки, виданої в установленому порядку за 

попередюм м1сцем навчання; 

- забезпечити підготовку та видачу розрахункового документу для 

відшкодування коштів на підставі заяви студента, академічної довідки з . . . . 
урахуванням перезарахованих кредитш, розрахунку коштш не тзн1ше трьох 

робочих днів з дня звернення студента. 

- забезпечити реструктуризацію відшкодування коштів та встановити 



строк ix вщшкодування протягом поточного навчального року за 

вмотивованою заявою студента, при цьому перший платіж повинен 

становити не менше 50 % загального розм іру коштів, що підлягають 

вщшкодуванню. 

З . Начальнику ДЕФ: 

- забезпечити розрахунок кошпв, що шдлягають вщшкодуванню 

студентом на основі повного пакету документів, наданих ДЕФ 

факультетами/інститутами в термін не пізніше 2-х робочих днів з дня 
звернення студента; 

- довести до факультетів/інституті в реквізити щодо перерахування 

КОШТІВ. 

4. Департаменту навчально-виховної роботи забезпечити 

централізований облік і звітність щодо студентів, які навчалися за державним 

замовленням у вищих навчальних закладах, в тому числі КШ ім. Ігоря 

Сікорського, не завершили навчання за певним ступенем вищої освіти і 

зараховані ДО кm ім . Ігоря Сікорського для повторного здобуття вищої 
. . 

ОСВІТИ за тим самим ступенем ОСВІТИ за державним замовленням . 

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ ректора від 28.09.2015р. 

№ 1-225-а «Про організацію та порядок здійснення відшкодування коштів, 

витрачених на оплату послуг з підготовці фахівців». 

б . Контроль за виконанням наказу покласти на проректора 

Киричка П.О. 

Ректор М.3. Згуровський 



Проект наказу вносить: 

Перший проре ' 

Ю.І . Якименко 

Узгоджено : 

Проректор 

Начальник ДЕФ 

Заст. начальника ДЕФ 

Начальник ПФВ 

Начальник юридичного управління 

Надруковано в 1 прим 
на 2-х аркушах 

Друкувала: Броницька М.В. 

Тел . : 204-82-61 

П.О . Киричок 

Л.Г. Субботіна 

О.І.Болієва 

М.В .Броницька 

А.М. Бежевець 

Розрахунок розсилки: 

І. ДЕФ 

2. ДНР 
3. ДНВР 
4. Факультети/інститути 


