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Порядок денний: 

1.Про організацію набору студентів для підготовки фахівців з освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра понад державне замовлення у межах ліцензованого 

обсягу прийому у 2022 році на денну та заочну форми здобуття освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Селівончик Т.В., голова приймальної комісії. – Інформація про організацію набору 

студентів для підготовки фахівців з освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра понад державне замовлення (на контрактну форму здобуття освіти за кошти 

фізичних та юридичних осіб) у межах ліцензованого обсягу прийому у 2022 році на денну та 

заочну форми здобуття освіти. 

2. Шумік О.В., головний бухгалтер коледжу. – Інформація про проєкт вартості 

підготовки фахівців з урахуванням співвідношення попиту та пропозиції за конкретними 

спеціальностями денної та заочної форм здобуття освіти та інфляційних процесів в Україні. 

 

             Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної 

форм власності», наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки 

України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.11.2010 № 1196/18491 «Про затвердження порядків надання 

платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.08.2020р. №736 «Про затвердження Типової форми 

договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти», наказом МОНУ 

від 07.09.2020р. №1113, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2020р. за 

№1021/35304 «Про затвердження Типового договору про надання платної освітньої послуги 

для підготовки фахівців», наказом ДФС України від 06.04.2015р. №247 «Про затвердження 

Узагальнюючої податкової консультації щодо включення до податкової знижки за звітний 

рік сум витрат, понесених у минулому році на оплату вартості навчання за місяці звітного 

року», Законом України від 03.07.2018р. №2477 -VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України» в новій редакції викладений п.п.166.3.3 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010 №2755-VI, що відповідає за надання фізичним особам податкової знижки на 

навчання (Зміни набули чинності з 28.07.2018р.), Правилами прийому на навчання до ВСП 



«Ковельський промислово-економічний фаховий коледж  Луцького національного 

технічного університету»  у 2022 році,  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Здійснювати у 2022 році набір студентів для підготовки фахівців з освітньо- 

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, після виконання державного 

замовлення за усіма спеціальностями денної та заочної форм здобуття освіти, понад 

державне замовлення (на контрактну форму здобуття освіти за кошти фізичних та 

юридичних осіб) у межах ліцензованого обсягу.  

 

2. Встановити у 2022 році плату за навчання для отримання освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра при вступі, поновленні, переведенні студентів з 

інших закладів освіти понад державне замовлення (на контрактну форму здобуття освіти за 

кошти фізичних та юридичних осіб) у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями денної 

та заочної форм здобуття освіти у такому розмірі: 

 

 

Назва спеціальності 

Оплата 

за 

семестр 

за рік за весь 

період 

навчання 

Денна форма здобуття освіти 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 6000 12000 48000 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 6500 13000 52000 

Спеціальність 071  Облік і оподаткування 6500 13000 39000 

Спеціальність 073 Менеджмент 6700 13400 46900 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 7500 15000 60000 

Спеціальність 275 Транспортні технології 7500 15000 60000 

Заочна форма здобуття освіти 

Спеціальність 071  Облік і оподаткування 6000 12000 30000 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт  6000 12000 31200 

Спеціальність 073 Менеджмент 6000 12000 30000 

 

3. Здійснювати оплату після зарахування на навчання в безготівковій формі шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на умовах 

передоплати до початку надання освітньої послуги (до 1 вересня). 

 

4. Стягувати плату за підготовку фахівців згідно кошторисів вартості навчання 

студента денної та заочної форм здобуття освіти за семестрами. Оплату здійснювати 

протягом двох перших тижнів з початку кожного семестру. Тривалість семестру 

визначається графіком освітнього процесу ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

Додаток 1. Кошториси вартості навчання студента денної та заочної форм здобуття 

освіти за спеціальностями.  

 

5. Дозволити, за бажанням Замовника, здійснювати оплату освітньої послуги за рік, за 

кілька років навчання або за весь період навчання у розмірах, передбачених кошторисом. 

 

6. Дозволити Замовнику, за окремою заявою, здійснювати перерахування коштів за 

надання освітньої послуги-підготовки фахівця на розрахунковий рахунок ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ» щомісячно, не пізніше 1 числа поточного місяця у розмірах, передбачених 

кошторисом. 

 



7. Затвердити бланк договору про надання освітньої послуги - навчання студента  

за відповідними спеціальностями і формами навчання. 

Додаток 2. Бланк договору щодо освітньої послуги – навчання студента у ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ». 

 

8. Укладання договорів про надання освітньої послуги - навчання студента  

здійснити у такі терміни: 

           з 26.07.2022р. до 28.07.2022р (включно) – для абітурієнтів денної форми здобуття 

освіти, які претендують на бюджетні місця;           

           з 26.07.2022р. до 02.08.2022р (включно) – для абітурієнтів денної форми здобуття 

освіти, які претендують на контрактні місця; 

           з 10.08.2022р. до 11.08.2022р (включно) – для абітурієнтів заочної форми здобуття 

освіти, які претендують на бюджетні місця;           

           з 10.08.2022р. до 13.08.2022р (включно) – для абітурієнтів заочної форми здобуття 

освіти, які претендують на контрактні місця;           

           з 12.09.2022р. до 13.09.2022р (включно) – для абітурієнтів заочної форми здобуття 

освіти (додаткова сесія прийому заяв і документів), які претендують на контрактні місця; 

 

9. Відповідальним за організацію процедури укладання і реєстрації договорів щодо  

надання освітньої послуги - навчання студента у ВСП «КПЕФК ЛНТУ» покласти на 

ДЕНІСОВУ ТЕТЯНУ ВАСИЛІВНУ, юрисконсульта. 

 

10. Реєстрацію договорів вести у спеціальному пронумерованому і прошнурованому  

журналі.  

 

11. Затвердити бланк договору про надання платної освітньої послуги - навчання  

студента за відповідними спеціальностями і формами навчання. 

 

12. Укладання договорів про надання платної освітньої послуги - навчання студента  

здійснити у такі терміни: 

            з 03.08.2022р. до 13.08.2022р. (включно)  – для абітурієнтів денної форми здобуття 

освіти; 

            з 15.08.2022р. до 25.08.2022р. (включно). – для абітурієнтів заочної форми здобуття 

освіти; 

            з 14.09.2022р. до 24.09.2022р. (включно) – для абітурієнтів заочної форми здобуття 

освіти (додаткова сесія прийому заяв і документів). 

 

13. Обов’язки щодо укладання договорів про надання платної освітньої послуги –  

навчання студента покласти на секретарів-друкарок:  

УСТІНОВУ ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ, 

КОРНІЙЧУК  ВАЛЕНТИНУ  ПАВЛІВНУ. 

 

14. Реєстрацію договорів вести у спеціальному пронумерованому і прошнурованому  

журналі. 

 

15. Відповідальним за організацію процедури укладання договорів щодо надання  

платної освітньої послуги – навчання студента призначити юрисконсульта 

ДЕНІСОВУ  ТЕТЯНУ  ВАСИЛІВНУ 

 

Додаток 3. Бланк договору щодо освітньої платної послуги – навчання студента у 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

 



16. Затвердити Пам`ятку для Замовника освітньої послуги-навчання студента за 

кошти фізичних, юридичних осіб для одержання податкової знижки за звітний рік.   

Додаток 4. Пам`ятка для Замовника освітньої послуги-навчання студента за кошти 

фізичних, юридичних осіб для одержання податкової знижки за звітний рік. 

 

Проголосували: «За» – одноголосно, «проти» – немає, «утримались» –  немає. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                             Тетяна СЕЛІВОНЧИК 

 

 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії                                                                          Л.П. Чайка 


