
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад 

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ
З  -і П /V*<■ 'Ю  / 7 / 0  о / г ; у  м. Кривий Ріг

Про введення в дію Порядку 
Відшкодування коштів державного 
або місцевого бюджету, витрачених 
на оплату послуг з підготовки фахівців 
у ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»

26.08.2015р. № 658 «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або 
місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» (із змінами)

1. Ввести в дію Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців у ДВНЗ «Криворізький

національний університет».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Відповідно Закону України ’’Про вищу освіту” та постанови КМУ

НАКАЗУЮ:

Ректор

Перший проректор

М. І. Ступнік

В. І. Вербицький

# 0*

Головний бухгалтер

Начальник планового відділу

Начальник юридичного відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом ректора ДВНЗ 
«Криворізький національний 
університет» л
№ <4,̂ У  від Ж  І' -.І - 2017 рік |

 ̂N
Порядок відшкодування коштів 

державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

у Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет»



Порядок відшкодування коштів 
державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, у Державному вищому навчальному закладі 

«Криворізький національний університет»

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. №658 «Про затвердження 
Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату 
послуг з підготовки фахівців» (із змінами).

Метою цього Порядку є визначення процедури відшкодування до державного або 
місцевого бюджету коштів , витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з числа 
громадян України, які навчалися за державним або регіональним замовленням у вищих 
навчальних закладах, не завершили навчання за відповідним ступенем вищої освіти і 
бажають повторно здобувати вищу освіту за державним замовленням у ДВНЗ 
«Криворізькому національному університеті» (далі -  Університеті) за тим самим ступенем 
освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. №658 «Про 
затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» (із змінами).

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які починаючи з 1 вересня 2015 р. 
будуть повторно здобувати вищу освіту за державним замовленням в Університеті.

1.2. 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 Університет видає наказ про її зарахування 
до числа здобувачів вищої освіти. # І ■

1.3. Така особа, під час подання оригіналів документів попереджає про необхідність 
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців, та ознайомлюється з постановою Кабінету Міністрів України від 
26.08.2015р. №658 «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або 
місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» (із змінами) і цим 
Порядком.

1.4. Строк відшкодування такою особою коштів встановлюється не пізніше 10 
робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

1.5. У разі подання особою, яка повторно здобуває вищу освіту за державним 
замовлення, недостовірної інформації про попереднє навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету, чи в разі неподання цієї інформації взагалі, така особа підлягає 
негайному відрахуванню з Університету.

2. Порядок визначення вартості відшкодування коштів 
державного або місцевого бюджету, витрачених на оплат}' послуг 

з підготовки фахівців

2.1. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців визначається чинними нормативно-, 
правовими актами законодавства, що регулюються затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.08.2015 р. №658 «Про затвердження Порядку відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців» (із змінами).



Університет зобов’язаний поінформувати фізичну (юридичну) особу щодо Порядку 
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців і її вартості.

Для розрахунку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету особа, 
яка зарахована до Університету подає заяву на ім’я ректора. Заяви подаються з дня видачі 
наказу по Університету про зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

2.2. Університет, до якого особу зараховано, за її бажанням може здійснити 
зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, за 
якими вона атестована за попереднім місцем навчання, включаючи дисципліни, що вільно 
вибрані особою, на підставі академічної довідки, виданої в установленому порядку за 
попереднім місцем навчання.

Для зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи особа має додати до заяви академічну довідку.

У разі отримання дозволу ректора Університету на зарахування кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи навчально-методичний 
відділ і деканат факультету, на який зарахована особа для повторного здобуття вищої 
освіти, протягом двох робочих днів з дня її звернення, на підставі порівняння академічної 
довідки з попереднього місця навчання та навчального плану спеціальності, на яку 
зараховано особу до Університету для повторного здобуття вищої освіти, встановлюють 
для цієї особи перелік навчальних дисциплін і практик, які можуть бути зараховані. У разі 
необхідності до цього питання можуть залучатися завідувачі відповідних кафедр, за якими 
закріплено викладання тих чи інших дисциплін. За необхідності також можливе 
проведення співбесіди з особою, яка хоче повторно здобути вищу освіту, за для уточнення 
змісту вивченої ДИСЦИПЛІЙИ. 0) *

Навчально-методичний відділ протягом двох робочих днів з дня звернення особи, 
яка бажає повторно здобути вищу освіту за рахунок державного бюджету, готує окреме 
розпорядження про зарахування кредитів особі, яка повторно здобуває вищу освіту за 
рахунок коштів державного бюджету в Університеті. Копія розпорядження передається до 
планового відділу Університету для проведення відповідних розрахунків

2.3. Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який 
навчався за державшім або регіональним замовленням за денною формою навчання, 
здійснюється за такою формулою:

8 = І  (V, х 0,5) х ((К - К,)/К),
де Б - кошти, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався 

за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
V, - середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого 

бюджету одного здобувана вищої освіти згідно з інформацією про виконання паспорта 
бюджетної програми за і-тий календарний рік головного розпорядника коштів, до сфери 
управління якого належав вищий навчальний заклад у і-тому році і в якому особа 
здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням за денною формою
навчання минулого разу (відповідно V, * 0,5 - середня вартість навчання одного здобувана 
вищої освіти протягом одного навчального семестру у і-тому календарному році). У 
випадку, якщо особа вперше здобувала вищу освіту за відповідним ступенем вищої освіти^ 
за державним або регіональним замовленням у державному (комунальному) вищому 
навчальному закладі до запровадження програмно-цільового методу у бюджетному 
процесі, у зв’язку з чим відсутня інформація про виконання паспорта бюджетної програми 
за відповідний рік, V, розраховується як середня вартість навчання за рахунок загального 
фонду державного або місцевого бюджету одного приведеного здобувана вищої освіти за 
і-тий рік згідно із касовими видатками звіту про фінансово-господарську діяльність 
державного (комунального) вищого навчального закладу, в якому особа здобувала вищу
освіту за державним або регіональним замовленням минулого разу (відповідно V, * 0,5 -



# *%середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального 
семестру);

К - загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі - трансферно-накопичувальна система), за якими особа пройшла навчання 
для здобуття певного ступеня освіти за попереднім місцем навчання (визначається згідно з 
академічною довідкою, виданою особі у встановленому законодавством порядку). 
Кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи навчального семестру, у якому 
здобувач вищої освіти не завершив навчання і вибув з вищого навчального закладу за 
попереднім місцем навчання, встановлюється на рівні нормативу кредитів трансферно- 
накопичувальної системи на один навчальний семестр (ЗО кредитів трансферно- 
накопичувальної системи незалежно від фактичної тривалості навчання здобувача вищої 
освіти протягом останнього навчального семестру за попереднім місцем навчання);

К, - загальна кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи, за якими особу 
атестовано за попереднім місцем навчання і які зараховані Університетом.

2.4. При цьому середня вартість навчання протягом одного навчального семестру 
(першого навчального семестру (і - 1)-го календарного року або другого навчального 
семестру і-того календарного року) розраховується як 0,5 середньої вартості навчання 
відповідно (і - 1)-го або і-того року незалежно від фактичних календарних дат початку та 
закінчення відповідних навчальних семестрів.

2.5. Сума коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, 
навчався за державним або регіональним замовленням за заочною (дистанційною) або
вечірньою формою навчання, дорівнює 0,35 х 8 або 0,85 х Б відповідно.

2.6. Джерелом інформації про виконання паспорта бюджетної програми за 
календарний рік є звіт про виконання паспорта бюджетної програми за цей рік, що 
міститься на офіційному веб-сайті головного розпорядника коштів, тобто Міністерства 
освіти і науки України.

2.7. На підставі розрахунку, проведеного відповідно до Розділу II пункту 3 цього 
Порядку, Університет, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за 
державним замовленням, не пізніше трьох робочих днів з дня її звернення, надає такій 
особі розрахунковий документ для відшкодування коштів.

При цьому сума коштів, отримана в результаті розрахунку, проведеного відповідно до 
Розділу II пункту 3 цього Порядку, 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 1 
січня року, в якому особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним 
замовленням в Університеті.

3. Прикінцеві положення # І"«-

1

3.1. Особа відшкодовує кошти на відповідний реєстраційний рахунок Університету, 
відкритий Державною казначейською службою, з подальшим перерахуванням до 
Державного бюджету України.

3.2. Ректор Університету, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої 
освіти за державним або регіональним замовленням, може Самостійно реструктуризувати 
відшкодування коштів та встановити строк їх відшкодування протягом поточного 
навчального року за вмотивованою заявою особи з урахуванням її матеріального стану.

Заява про реструктуризацію відшкодування коштів може бути подана особою ректору 
Університету протягом 10 робочих днів із дня початку навчального року.

При цьому перший платіж повинен становити не менше 50 відсотків загального 
розміру коштів, що підлягають відшкодуванню.



3.3. Документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до 
державного або відповідного місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до 
У ніверситету, до якого особа зарахована для повторного здобуття вищої освіти за 
державним або регіональним замовленням, не пізніше 10 робочих днів з дня здійснення
платежу.

3.4. Особа, яка не подала зазначеного документа в установлений строк, підлягає 
негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним 
замовленням в Університеті.

3.5. У разі відмови від добровільного відшкодування платежів, в тому числі 
рсструктуризованих, особа негайно відраховується з числа здобувачів вищої освіти за 
державним або регіональним замовленням в Університеті.
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