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НАКАЗ 
 

22.03.2019        Миколаїв № 133 

 

Про зміну вартості навчання  

 

На підставі п. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» щодо порядку 

зміни плати за навчання, відповідно до динаміки суттєвого зростання мінімальної 

заробітної плати та посадових окладів працівників, зумовлену змінами в 

законодавстві, а також вартості енергоносіїв і комунальних послуг у 2019 році 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити з весняного семестру 2018/2019 н.р. зміни вартості підготовки 

фахівців із вищою освітою, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції 

за 2018 р., для студентів денної форми, які вступили (поновлені) на навчання з 

01.09.2016 р. При цьому визначити, що збільшенню на відповідний індекс 

інфляції підлягає виключно раніше визначена вартість навчання на період з 

початку весняного семестру 2018/2019 навчального року до закінчення терміну 

навчання на відповідному рівні освіти. 

2. Дія пункту 1 цього наказу поширюється на відповідних здобувачів вищої 

освіти, які навчаються на умовах фінансування за рахунок юридичних, 

фізичних осіб за договорами, що укладені, починаючи з 01.09.2016 р. та в яких 

передбачене право виконавця змінювати розмір плати за навчання. 

3. Встановити, що плата за навчання здобувачів вищої освіти, визначених цим 

наказом, вноситься замовниками з урахуванням змін вартості, незалежно від 

фактично здійсненої оплати за укладеними договорами. 

4. Встановити наступний механізм реалізації пунктів 1-3 наказу: 

4.1. Розрахунок за навчання в частині оплати замовниками різниці між 

попередньою та зміненою вартістю навчання за весняний семестр 

2018/2019 н.р. здійснюється щомісячно. 

4.2. Попередньо сплачені замовниками кошти, що залишаються після 

погашення вартості навчання за весняний семестр 2018/2019 н.р., 

спрямовуються на оплату наступних періодів навчання. 



5. Керівнику навчального відділу Трофимишиній О. С. розмістити до 

25.03.2019 р. на сайті університету інформацію щодо змін вартості навчання та 

направити замовникам письмове повідомлення про зміну вартості навчання та 

додаткову угоду щодо таких змін. 

6. Деканам факультетів: Жигадлу Г. Б., Мороз Т. О., Кіщаку І. Т., 

Степановій Т. М., Господаренко О. В., в.о. завідувача кафедри української 

мови і літератури: Рускуліс Л. В.; в.о. декана механіко-математичного 

факультету Пархоменку О. Ю.; заступнику декана факультету педагогіки та 

психології Чугуєвій І. Є.: 

6.1. Забезпечити до 10.04.2019 р. підготовку та укладення додаткових угод 

про зміну вартості навчання. 

6.2. Довести відповідну інформацію до студентів.  

7. Директору коледжу Царенко О. О. надати ректору відповідні пропозиції щодо 

зміни вартості підготовки молодших спеціалістів з урахуванням офіційно 

визначеного рівня інфляції за 2018 р. 

8. Контроль виконання наказу покласти на першого проректора Овчаренка А. В.  

 

 

Ректор             В. Д. Будак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу вносить ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор  

_________ А. В. Овчаренко  

 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

___________ Р. В. Дінжос  

Проректор із науково-педагогічної роботи 

 __________ О. А. Кузнецова   

 Керівник навчального відділу 

_________ О. С. Трофимишина 

Начальник юридичного відділу 

 _______________ М. М. Бєлан 
 

  

 


