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Про вщшкодування кошт1в, витрачених на оплату послуг з пщготовки 
фаХ1ВЦ1В 

На виконання постанови Каб1нету МГнГстрГв УкраУни «Про 
затвердження Порядку вГдшкодування кошт1в державного або м1сцевого 
бюджету, витрачених на оплату послуг з пщготовки фах1вц1в» в1д 26 серпня 
2015 р. № 658, 

ИАКАЗУЮ: 
1. Приймальн1й комГсЙ КШ 1м. 1горя С1корського: 
1.1. Забезпечити 1нформування пщ пщпис ос1б, як1 ран1ше навчалися 

за державним замовленням у закладах вищоУ осв1ти, в тому числ1 1 в КП1 1м. 
1горя'С1корського, не завершили навчання за певним ступенем вищоУ осв1ти 1 
рекомендован! до зарахування в 2018 роц! до КШ 1м. Коря С1корського для 
повторного здобуття вищоУ осв1ти за тим самим ступенем осв1ти за 
державним замовленням (дал! - особи, що навчаються повторно), щодо 
необхщност! вщшкодування кошт1в до державного бюджету на виконання 
Постанови Кабшету М1н1стр1в УкраУнн «Про затвердження Порядку 
вщшкодування кошт1в державного або м1сцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з пщготовки фах1вц1в» вщ 26 серпня 2015 р. № 658 (з! змшами) 
(дал! - Порядок) та щодо Ух негайного в!драхування у раз! порушення вимог 
даноУ постанови (додаток 1); 1 

1.2. Надати до Департаменту навчально-внховноУ роботи в 
електронн1Й (на адресу х1а.упуг(®,§та!1.сот) та в паперов!й форм! (к!мната 
1-05, 31 корпус) списки ос!б, що навчаються повторно за денною та заочною 
формою навчання першого (бакалаврського) р!вня осв!ти до 14.08.2018 та 
другого (мапстерського) р!вня осв!ти до 22.08.2018 (додаток 2). 



2. В1дб1рковим ком1с1ям факультет1в/1нститут1в надати до деканапв 
ф а к у л ь т е т 1 в та 1нститут1в в електроннш та в паперовш форм! списки ос!б, ш,о 
навчаються повторно за денною та заочною формою навчання першого 
(бакалаврського) р!вня осв!ти до 14.08.2018 та другого (мапстерського) р!вня 
осв!ти до 22.08.2018 (додаток 2). 

3. Деканам факультет!в/директорам !нститут!в: 
3.1. Розпорядженнями по факультетахЛнститутах до 14.08.2018 

нризначити ос!б, в1дпов!дальних за контроль вщшкодування кошт!в особами, 
що повторно навчаються. 

3.2. В!дпов!дно до списк1в, наданих в!дб!рковими ком!с!ями 
факультет!в/!нститут!в, зд!йснювати обл!к ос!б, що навчаються повторно за 
денною та заочною формою навчання першого (бакалаврського) та другого 
(мапстерського) р!вня осв!ти, контроль за в!дшкодуванням ними кошт!в до 
державного бюджету, зг!дно з вимогами Порядку, та Тх своечасне 
в!драхування у раз! порушення цих вимог. 

3.3. Забезпечити перезарахування особам, що навчаються повторно, 
за IX зверненням кредитЁв СвропейськоУ кредитно!' трансферно-
накопичувально! системи, за якими вони атестован! за попередн!м м!сцем 
навчання, включаючи дисципл1ни вшьного вибору на п!дстав! академ!чноУ 
дов!дки, виданоУ в установленому порядку за попередн!м м!сцем навчання. 

3.4. Забезпечити реструктуризащю вщшкодування кошт!в за 
вмотивованою заявою особи, що навчаеться повторно, в!дпов!дно до 
Порядку. I 

3.5. Забезпечити надання З в т в до Департаменту навчально-виховноУ 
роботи в електронн!й (на адресу х1а.УПУГ@§та!1.сот) та в паперов!й форм! 
(кчмната 1-05, 31 корпус) до 01.10.2018 (додаток 8) та 31.12.2018 (додаток 9). 

4. В!дпов!дальним особам, призначеним вщповщно до п. 3.1 по 
факультетахЛнститутах: \ 

4.1. Забезпечити формування та збер!гання документ!в, за якими 
зд!йснюеться розрахунок суми вщшкодування, !з подальшим долученням Ух 
до учбовоУ картки та включениям до особовоУ справи особи, що навчаеться 
повторно: 

- академ!чноУ довщки за попередн!м м!сцем навчання особи, 
- заяв щодо п!дготовки розрахункового документу (додаток 3), щодо 

перезарахування кредит!в з р!шенням факультетуЛнституту (додаток 4), 
щодо в!дмови в!д в!дшкодування кошт!в (додаток 5), 

- коп!У службовоУ до ДЕФ з вих!дними даними для розрахунку суми 
кошт!в, що п!длягають в!дшкодуванню (додаток 6), 

- заяви щодо реструктуризацй" в!дшкодування кошт!в (додаток 7), 



- копи розрахункового документу для ыдшкодування кошпв, наданого 
ДЕФ, 

I 
- К0П1Й КВИТаНЦ1Й, що ПТДТВерДЖуЮТЬ В1ДШК0ДуваННЯ К0ШТ1В. 

4.2. Не П1зн1ше наступного робочого дня з дня звернення особи, що 
навчаеться повторно, надавати до ДЕФ службову записку (додаток 6) та коп11 
документ1в, як! передбачен! в н!й. 

4.3. Не П1зн1ше наступного робочого дня пкля отримання 
розрахункових документЁв в1д ДЕФ видавати особам, що навчаються 
повторно, ц! розрахунков! документи та плапжн! рекв!зити рахунк!в 
Державно'! казначейсько"! служби Укршни для вщшкодування кошт!в до 
Державного бюджету. У випадку неотримання такими особами докуменпв 
особисто, надсилати 'ш розрахунков! документи та рекв!зити. 
рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в заяв!. 

4.4. За М1сяць до зак1нчення термЁну виплати реструктуризованих 
К0ШТ1В !нформувати ос!б, що навчаються повторно, щодо необх!дност! 
погашения заборгованост! та про 'тх в!драхування у випадку несвоечасно'! 
оплати кошпв. 

4.5. Зд!йснювати поточний контроль за в!дшкодуванням кошт!в 
особами, що повторно навчаються на факультет!/в !нститут!, !нформувати 
декана/директора щодо наявност! ос!б, як! порушують вимоги Порядку та 
п!длягають вщрахуванню. 

5. Еоловному бухгалтеру (Суббот!на Л.Е.): 
- забезпечити розрахунок кошт!в, що п!длягають в!дшкодуванню, та 

передачу розрахункових докуменпв в!дпов!дальним особам в!д 
факультет!в/!нститут!в в терм!н не п!зн!ше 2-х робочих дн!в з дня подач! 
ними службово"! записки; 

- довести до в1дома факультет1в/1нститупв плапжн! рекв!зити рахунк!в 
Державно"! казначейсько! служби Укршни для в!дшкодування кошт!в до 
Державного бюджету. ! 

6. Департаменту навчально-виховно! роботи (Киричок П.О.) на п!дстав! 
наданих факультетами/! нститутами зв!т!в станом на ОЕ 10.2018р. та 
31.12.2018р. зд!йснювати контроль за в!дшкодуванням кошпв особами, що 
навчаються повторно за денною та заочною формою навчання першого 
(бакалаврського) та другого (мапстерського) р1вня осв!ти. 

7. Начальнику ВКАС (Андрейчук Л.П.) орган!зувати роботу з 
формування особових справ ос1б, що навчаються повторно, з урахуванням 
документацн, визначено! в п.4.1 цього наказу. 





8. Визнати таким, що втратив чинн1сть наказ ректора в1д 27.06.2017р. 
№ 1-219 «Про вщшкодування кошт1в, витрачених на оплату послуг з 
п1дготовц1 фах1вц1в». I 

9. Контроль за виконанням наказу поклаети на проректора П.О. Киричка 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: 

Перший 1фЛ);>«ктор 

' ЮЛ. Якименко 

Погоджено: 

Проректор 

Головний бухгалтер 

Заст. головного бухгалтера 

Начальник ПФВ 

Начальник юридичного управлхння 

Начальник ВКАС 

'̂ у П.О. Киричок 

Л.Г. Суббопна 

0.1. Бол1ева 

М.В. Броницька 

А.М. Бежевець 

Л.П. Андрейчук 

Надруковано в 1 прим 
на 4-х аркушах 
Друкувала: Хижияк Т.А. 
Тел.: 204-96-99 
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ПОВ1ДОМЛЕННЯ № вщ {видаешься а61тур1енту) 

КГЦ 1м. Коря Пкорського пов1домляе, що Вас рекомендовано до зарахування 
до складу здобувач1в вищоУ осв1ти за першим (бакалаврським)/другим 
(маг1стерським) р1внем. 

Враховуючи те, що Ви вже навчалися за державним або рег1ональним 
замовленням у закладах вищоУ осв1ти, не завершили навчання за в1диов1дним 
ступенем вищоУ осв1ти 1 будете повторно здобувати вищу осв1ту за державним 
замовленням за тим самим ступенем осв1ти. Ви належите до категорГУ ос1б, на яких 
поширюеться д1я Порядку вщшкодування кошПв державного або мкцевого 
бюджету, витрачених иа оплату иослуг з пщготовки фах1вц1в, затвердженого 
Постановою Каб1не1у М1н1стр1в УкраУни в1д 26.08.2015 № 658 (з1 зм1нами) (дал! -
Порядок). В1дпов1дно до положень Порядку, для повторного навчання за кошти 
державного бюджету. Вам иеобх1дно здУйснити вщшкодування кошт1в, 
витрачених на оплату послуг з пщготовки фах1вц1в до 14.09.2018. 

Розрахунок кошт1в, що нщлягають вщшкодуванню, зд1йсню€ться за такою 
формулою: 

8 = У (VI X 0,5) X ((К - Кз)/К), 
VI - середня варт1сть навчання за рахунок загального фонду державного бюджету 
одного здобувача вищоУ осв1ти; К - загальна к1льк1сть кредит1в СвронейськоУ 
кредитноУ трансферно-накопичувальноУ системи (дал! - СКТС), за якими особа 
пройшла навчання за попередн!м м!сцем навчання (1 семестру вщновщае 30 
кредит!в); Кз - загальна к!льк!сть кредит!в трансферно-накопичувальноУ системи, за 
якими особу атестовано за попередн!м м!сцем навчання ! як! зарахован! за новим 
м!сцем навчання. 

Для реал1зац!У процедури вщшкодування Вам необхщно до 31.08.2018 
звернутнеь до деканату факультету/шституту 
(к. , корпус , тел. ) та оформити вс! необхщн! документи 
(зразки надаються в деканатг). 

За Вашою заявою та за наявност! нщстав КП1 !м. Коря С!корського може 
зд!йснити зарахування кредит!в €КТС, за якими Ви атестован! за нонередн!м 
м!сцем навчання, на нщстав! академ!чноУ дов!дки, виданоУ в установленому 
порядку за нонередн!м мюцем навчання (коеф!ц!ент Кз у формул!). 

В!днов!дно до п.8 Порядку, документ, що нщтверджуе новые або часткове 
в!дшкодування кошт!в до державного бюджету в установленому розм!р!, мае бути 
ноданий до КП1 !м. Коря С!корського не п1зн1ше 10 робочих дн1в з дня 
зд1йснення платежу (до 28.09.2018). Особа, яка не подала зазначеного документа в 
установлений строк, пщлягае негайному вщрахуванню з числа здобувачУв 
внщо! осв1тн за державним замовленням. 

У раз! вщмови в1д добров1льного вщшкодування платеж!в, особа 
негайно вщраховуеться з числа здобувач1в внщоУ осв1тн за державним 
замовленням у КП1 !м. Коря С!корського. 

Додаток 1 до Наказу № 9 у У Г ^ Г в!д 2018р. 

ПОВХДОМЛЕННЯ № В|Д {передаешься до деканату) 
Я. , отримав повПомлення № в1д про те, що 

мене рекомендовано до зарахування до складу здобувач1в вищоУ осв1ти за першим 
(бакалаврським)/другим (маг1стерським) р1внем. 

Цим пов1домлемням мен! роз'яснено, що оск1льки я вже навчався за державним або 
рег1ональним замовленням у закладах вищоУ осв1ти, не завершив навчання за в1дпов1дним ступенем 
В И Щ 0 1 0 С В 1 Т И 1 буду повторно здобувати вищу осв1ту за державним замовленням за тим самим 
ступенем осв1ти, то я належу до категорб' ос1б. на яких поширюеться д1я Порядку вщшкодування 
кошт1в державного або м1сцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з П1дготовки 
фах1вц|в, затвердженого Постановою Каб1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 26.08.2015 № 658 (з! зм1нами) 
(дал! - Порядок). В|дпов1дно до положень Порядку, для повторного навчання за кошти державного 
бюджету, необхщно здшснити вщшкодування кошт1в, витрачених на оплату послуг з 
пщготовки фах1вц1в до 14.09.2018. 

Розрахунок К 0 Ш Т 1 В . що пщлягають вщшкодуванню. здгйснюеться за такою формулою: 
8 = Е ( У 1 х О , 5 ) х ( ( К - К з ) / К ) , 

VI - середня варт1сть навчання за рахунок загального фонду державного бюджету одного здобувача 
вишоУ осв1ти; К - загальна к1льк1сть кредит1в СвронейськоУ кредитноУ трансферно-накопичувальноУ 
системи (дал! - СКТС). за якими особа пройшла навчання за попередн1м м1сцем навчання (1 
семестру вщновщае 30 кредит1в); Кз - загальна к1льк1сть кредитгв трансферно-накопичув<1льноУ 
системи. за якими особу атестовано за попередн1м м1сцем навчання I ж\ зарахован! за новим м!сцем 
навчання. 

Для реал!зац!1 процедури вщшкодування необх!дно до 31.08.2018 звернутнеь до деканату 
факультету/!нституту та оформити вс! необх!дн1 документи. 

Р1шенням КГЦ 1м. 1горя С1корського може (лутн зд!йснено зарахування кредит!в СКТС, за якими 
мене атестовано за попередн1м м!спем навчання. за моею заявою на п1дстав1 академ!ч||оУ лои1лки. 
виданоУ в установленому порядку за попередн!м м!сцем навчання (коеф!ц1е1гг Кз у формул!). 

Вщпов!дно до п.8 Порядку, документ, шо пщгверджу» новнс або часгконс н1лшколу|)ан11я кониУк 
до державного бюджету в установленому розм!р1, мае бути поданий до К111 1м. М оря Сткорського не 
п!зн!ше 10 робочих дн!в з дня зд!йснення платежу (до 28.09.2018). Особа, яка не подала 
зазначеного документа в установлений строк, пщлягае негайному вщрахуванню з числа 
здобувач!в вищоУ осв!ти за державним замовленням. 

У раз! в!дмови вщ добров!льного в!дшкодування платеж!в. особа негайно вщраховуеться з 
числа здобувач!в вишоУ осв!ти за державним замовленням у КГЦ !м. 1горя С1корського. 

Я, п!дтверджую, що: 
1) ознайомлений з необх1дн1стю оформлення документ1в для розрахунку 
суми в1дшкодування кошт1в до державного бюджету або оформлення 
вщмовн В1Д вщшкодування К0ШТ1В до 31.08.2018; 
2) ознайомлений з необхщн1етю здЁйенення внплатн не менше 50% в!д 
розраховано! еумн вщшкодування до 14.09.2018 (за умовн оформлення 
заяви на реструктурнзацш кошт1в); 
3) ознайомлений з необхщн1стю надання до деканату документального 
пщтвердження сплатн вщшкодування до 28.09.2018; 

4) розумгю, шо у випадку невщшкодування кошт!в до 14.09.2018 або 
неподач! пщтверджуючих документ1в до 28.09.2018, буду вщрахований з 
К П 1 1 м . 1горя С1корського 

(пщпис аб1тур!ента) ' (дата) 



Додаток 2 до Наказу № //^0^в 'глА?. 3018р. 

(00174) НацЁональиий техгпчний у н 1 в е р с и т е т Украшн «Ки'шський по .йтех1Йчний 1 и с т и т у т 1меи11горя СЛкорського» 

(кол И1 назва иавчгиьного зак.1ал>') 

Список ос |б , що навчаються повторно за денною та заочною формою навчання першото (бакалаврськото) 
та другого (маг1стерського) р1вня о с в п и 

Вст \ п в 2018 Попереднс навчання 
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1 
Бака
лавр 

121 
1нженер1я 
ирограмиого 
забезпечення 

Факультет 
зиформатики 
та 
обчисмюваль 
но1 техн1ки Заочна 

Бюд
жет 1 

111-
з81 

Зараху
вання 

01.09. 
2018 НТУУ "КШ" 

Бака
лавр 

6.050801 
м1кро- та 
наиоелскзр 
он1ка 

Бюд
жет Дсниа 1 

Ылра-
хування 

01 .09. 
2013 -
01.07. 
2014 

3 
Бака
лавр 

122 
Комп'кпсрн! 
науки з а 
!нформа1иЙ1|| 
техноло1лТ 

Факультет 
б1омедичноТ 
(нжснерб Дснна 

Бюд
жет 1 БС-81 

Зараху
вання 

01.09. 
2018 

Олеський 
нанзональний 
но.нтехзпчни 
й унзверситсз 

Бака
лавр 

6.050103 
1зрофам1за 
нзженерзя 

Бюд
жет Депна 2 

В1дра-
хувания 

01.09. 
20 15 -
01.07. 
2016 

2 
Ма-
1 лс'гр 

073 
Менедисмеиг 

Факхльтет 
менеджменте 
та 
маркезингу Денна 

Бюл-
жез 1 

У1-
81 М П 

Зарахе-
ваиня 

01.09. 
2018 

Державний 
виший 
навча.1ьний 
заклад 
"Ки'шський 
нацзоназьний 
економ1чний 
езйверсизет 
1мен1 Вадима 
Гсзьмана" 

Ма-
г1стр 

073 
Менедж
мент 

Бюд
жет Депна 5 

Ылра-
хе вання 

01.09. 
2014 -
01.07. 
2015 

В1дпов1дальний секретар приймально1/в1дб!рково1 ком1с11 ун1верситету/факультету (1нституту) 
(пшиис) (ГИБ) 



Додаток 3 до Наказу № /м5^ в1д ^У. 2018р. 

Декану/директору 

( ф а к у - 1 ы с т / 1 м с 1 т у | ) 

(111Б) 

студента курсу, гр. 
факультету/! нституту 

(111Ь студента) 

(иоштова адреса зшя зв'язку) 

тел.: 
е-та!1: 

ЗАЯВА 

Прошу Вас п!дготувати та надати мен! розрахунковий документ для 

в!дшкодування кошт!в, в!дпов!дно до постанови Каб!нету М!н!стр!в УкраТни 

«Про затвердження порядку в!дшкодування кошт!в державного або м!сцевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з п!дготовки фах!вц!в» № 658 в!д 

26.08.2015р. (з! змшами), з урахуванням даних академ!чноТ дов!дки № ^ 

в!д 

(лага) (1МД11ИС, Г11Ь) 



Додаток 4 до Наказу У« //^^'^^Ш^ ^^М 2018р. 

Декану/директору 
(факульамЛнсппуО 

(111Н) 

студента курсу, гр. 
факультету/гнституту 

(П!Б С1 \лента) 

ЗАЯВА 

Прошу Вас перезарахувати наступи! кредити Свропейсько'Т кредитноУ трансферно-накопичувальноУ системи, за якими я 
був атестований за попереднгм м!сцем навчання в на п!дстав! академ!чноУ 
ДОВ1ДКИ (номер дов1дки): 

№ Назва кредитного модуля К 1 Л Ь К 1 С Т Ь 

кредит! в 
К!льк!сть 
бал!в 

Оц!нка 
ЕСТ8 

Оц!нка за 
у н! верси! етс ь кою 
шкалою 

Р!шення факультету/!нституту щодо 
перезарахування 

кредитыих модул!в 
{перезараховаио з оц1икою 95/в1дмш110 або 

не перезараховаио) 

1. 

2. 

Декан факультету/директор !нституту 
(дата) (п1дпис студента) (факультет/Днсгитут) 

В!дпов!дальна особа в!д факультету/!нституту 

( 1 П Д П И С ) 

(фак\льтет/1нсти1_\т) ( 1 Н Д 1 1 И С ) 



Додаток 5 до Наказу № 

Ректору КН1 1м. 1горя Сгкорського 
Згуровському М.З. 

студента курсу, гр. , 
факультету/1 нституту 

(П1Б ст>лента) 

ЗАЯВА 

Доводжу до Вашого в1дома, що я вгдмовляюсь в1д зд1йснення 

в1дшкодування кошт1в, вщповщно до постанови Кабгнету М1н1стр1в УкраТни 

«Нро затвердження порядку вгдшкодування кошпв державного або м1сцевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з п1дготовки фах1вц1в» № 658 вщ 

26.08.2015р. (з1 зм1нами). 

Прошу в1драхувати мене за власним бажанням з . .2018р. 

(лата) ( 1 Н Д Г Ш С ) (П1Б сзулснга) 



Додаток 6 до Наказу № 

До Департаменту економгки та фшансгв 
КГЦ 1м. 1горя С1корського 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Просимо пгдготувати розрахунковий документ для визначення суми кошт1в, що 
пщлягають вщшкодуванню, вщповщно до Постанови КМУ № 658 вщ 26.08.2015р. 
(з1 змншми), студентом 1 курсу першого (бакалаврського)/ друг ого (мапстерського) 
р1вня В И Щ 0 1 0СВ1ТИ факультету/гнституту 

(111Б студента) 

Вихщн! дан!: 
1. Пер1од навчання для здобуття певного ступеня освгги за попереднгм мгсцем 

навчання 
2. Загальна юлькгсть кредит1в СКТС, за якими особа пройшла навчання для 

здобуття певного ступеня освтти за попереднтм м1сцем навчання: 
К=Кх 
3. Загальна к1льк1сть кредиттв СКТС, за якими особу атестовано за попереднтм 

мтсцем навчання 1 як1 зарахован! вищим навчальним закладом за новим мтсцем 
навчання: 

К, = 

*К/ - визпачаеться зг'Юио з акаделпчиою довгдкою, виданоюу встиновленому порядку; 

** Кз - кгльккть кредитгв СКТС навчального семестру, у якому здобувач втцо)' 

освти не завершив навчання / вибув з вищого навчального закладу за попередшм мкцем 

навчання. встаиовлюсться иа ргвт 30 кредитив незачежно в1д фактичноУ трнвалоспн 

навчання здобувача внщо! освтн протягом останнього навчачьиого семестру за 

попереди'ш лпс1{ем навчання. 

*** К, " визпачаеться за заявою студента щодо перезарахування кредитив з 

ргшенюш факу.чътету/тстнтуту. 

Додасмо: коптю академ1чно1 доводки, коптю заяви студента шодо перезарахування 

кредитив 3 р1шенням факультету/1 нституту, заяву студента про н1дготовку розрахункового 

документу. 

Декан факультету 
/директор 1нстнтуту ( 

{факультст/Ъштитут) (пишис) (П1Б) 

В1д110в1дальна особа 
в1д факультету/1нституту_ 

(факультет/1нститут) (ищпис) (Н1Б) 

Дата: « » 20 р. 
Тел .виконавця 



Додаток 7 до Наказу № //я^ В1Д Л^О^. 2018р, 

Ректору КШ 1м. 1горя Сткорського 
Згуровському М.З. 
студента курсу, гр. , 
факультету/тнституту 

(ШЬ студента) 

ЗАЯВА 

Нрошу Ватного дозволу на реструктуризацтю втдшкодування кошттв, 

В1ДПОВТДНО до постанови Кабтнету Мтнтстртв УкраУни «Нро затвердження 

порядку втдшкодування кошттв державного або мтсцевого бюджету, витрачених 

на оплату послуг з птдготовки фахтвцтв» № 658 втд 26.08.2015р. (зт змтнами), 

термтном до (вказуваты термш до початку першого 

семестрового контролю - до 24.12.2018р.) у зв'язку з _, 

{вказати тдетави для вгдтермтування платеж1в). 

Нерший внесок зобов'язують сплатити до 14.09.2018 в обсязт не менше 

50% загального розмтру кошттв, що птдлягають в1дщкодуванню. Сума перщого 

платежу становить 

{вказати суму цифрами та пропиеом). 

( ) 

(дата) (гпдпис) (ТИБ) 



Додаток 8 до Наказу №//Л5%[л ^Л^^7^.{) 18р. 

Зв 'ип про в1дшкодувапия кошппв, витрачених на оплату послуг з подготовки фаховшв, 

студентами, яш повторно здобуватть вииоу осво'ту в КШ ш. [горя Сшорського 

Факультет/тнститут 

№ 

П1Б студента, який 
мае вЁдшкодовувати 
кошти, В1ДП0В1ДИ0 Д О 

С П И С К У в1пб1пковоТ 
ком1сн 

Р1к 
повторного 
чапахування 

Чи 
протнформований 
в нисьмовш форм1 

студент про 
необх1дн1Сть 

втдшкодування?* 

Сума, шо 
п1длягае 

втлшколуванню 

Ртшення студента 
шодо 

вщшкодування 
конпзв 

(в1дшкодов\>е/ 
г Д / Д ДУ ДХТ ж X Д Д УУ Д ' \_г у \.^г 

(пдмовився 
вгдшкодовувати) 

Термтн 
реструкту
ризацй* * 

(якшо надана) 

Дата 
г У 

П0ВН017 частково! 
оплати суми 

в1дшкодування 
(сума, № квитанцй' 

та дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

* вказуеться: дата ознайомлення з Пов1домленням № В1д (додаток 1 до наказу) або дата видач! розрахункового документу деканатом чи 
в1дправлення його поштою. 
** рекомендуезъся встановлювати до початку п е р и 1 0 г о семестрового контролю (до 24.12.2018) 

Декан факультету/директор тнституту 

(факулы ет/1нс1 и г\ т) 

В1Дпов1дальна особа В1Д факультету/1нституту 

(гпдпис) 

(факультет /гнсгтлт) ( П 1 Л П И С ) 

(П1Ь) 

(П1Б) 

Дата подання зв1ту: « >> 20 р . (до 01.10.2018р.) 

Виконавець: , тел..: 



Додаз ок 9 до Наказу № 

Звто про водшкодування коштгв, витрачених на оплату послуг з тдготовки фаховщв, 

студентами, яш повторно здобувають вищу осв 'оту в КП11м. [горя Сшорського 

Факультет/1нститут 

№ 
ГИБ с'гудензтв, як! 

мати вхдшкодовувати 
кошти 

Сума, шо 
П1 длятала 

вЁдшкодуванню 

Терм1н 
реструктуризацй* 
(якшо надаватась) 

Ноточний статус 
студента станом на 

« » 1\} р. 
(^навчад] ьем/ 

в1драхований наказом 
№ В1Д ) 

Дата сплати повноУ 
суми в1дшкодування 
(№ квитанц]! та дата) 
або наявнУсть боргу 

станом на 31.12.2018 

Чи 
про1нформований в 

нисьмов1Й форм! 
в!драхований 
студент про 
необх!дн!сть 

л!кв!даци боргу?** 
1 2 4 5 6 7 8 

'^рекомендуешься встановлювати до початку першого семестрового контролю (до 24.12.2018) 

** стосуеться оЫб, як1 були вгдраховат за невиконаиня навчального плану 1, при цьому, не в1дшкодували вс! необх1дт 
кошти до державного бюджету 

Декан факультету/директор !нституту 
(факел ы ет/1 петиту л) (Г11Л11ИС) (111Б) 

В!дпов!дальна особа в!д факультету/!нституту 
(факультет'Чпсгител) 

Дата подання зв!ту: « » 20 р. (до 31.12.2018р.) 

Виконавець: . тел..: 

( 1 П Л П И С ) (П1Б) 


