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Засідання приймальної комісії 
ТФК ЛИТУ

Голова приймальної комісії -  Герасимчук О.О.
Відповідальний секретар ПК -  Кшановський Р.О.

Присутні: члени приймальної комісії -  Буснюк С.В., Андрогцук 1.1.,
Божидарнік Т.В., Шавиріна Є.І., Придюк В.М., Євсюк М.М., Вовк П.Б., 
Динько І.М., Даценко О.Л., Харицький В.О.Дерещенко А.В., Цвіль О.В., 
Пантілєєв В.О., Сидорчук С.В., Дрібниця В.А., Харицька Н.О., Романюк П.М., 
Кіперчук Н.В., Казмірчук В.О., Щудлюк М.О., Марчук А.В., Пилюк О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію набору студентів для підготовки фахівців за освітньо - 

професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» понад державне 
замовлення у межах ліцензованого обсягу прийому у 2022 році на денну форму 
навчання.

1. СЛУХАЛИ:
1. Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії -  

Інформацію про організацію набору студентів для підготовки фахівців 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» понад державне 
замовлення (на контрактну форму навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб) у межах ліцензованого обсягу прийому у 2022 році на денну форму 
навчання.

2. Шавиріну Є.І., головного бухгалтера ТФК ЛНТУ -  Інформацію про 
проект вартості підготовки фахівців з урахуванням співвідношення попиту та 
пропозиції за конкретними спеціальностями денної форми навчання та 
інфляційних процесів в Україні.

Керуючись 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 19.08.2015р. №634 «Про затвердження Типового 
договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та



фізичною (юридичною) особою», 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-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України» 
в новій редакції викладений п.п. 166.3.3 Податкового кодексу України від 
02.12.2010 №2755-УІ, що відповідає за надання фізичним особам податкової 
знижки на навчання (Зміни набули чинності з 28.07.2018р.), Правилами 
прийому до ТФК ЛНТУ у 2022 році.

1. Здійснювати у 2022 році набір студентів для підготовки фахівців за 
освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» після 
виконання державного замовлення за усіма спеціальностями денної форми 
навчання, понад державне замовлення (на контрактну форму навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб) у межах ліцензованого обсягу та створених не 
бюджетних конкурсних пропозицій.

2. Встановити у 2022 році проект плати за навчання для отримання 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у межах 
ліцензованого обсягу за спеціальностями денної форми (проект наказу 
додається).

3. Здійснювати оплату після зарахування на навчання в безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок навчального закладу 
на умовах передоплати до початку надання освітньої послуги (до 1 вересня).

4. Стягувати плату за підготовку фахівців згідно кошторисів вартості 
навчання студента денної форми навчання за семестрами: за перший семестр - 
до 15 вересня, за другий семестр - до 20 лютого).

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 навчального закладу щомісячно, не пізніше 1 числа поточного місяця у 
розмірах, передбачених кошторисом.

7. Затвердити форму бланка договору про надання коледжем освітніх 
послуг щодо підготовки фахівців, розробленої на основі постанови Кабінету 
Міністрів України від 19.08.2020 р. №735, «Про затвердження Типового 
договору про надання у закладі вищої освіти».

Проголосували: «За» - одноголосно, «проти» - немає, «утримались» -

УХВАЛИЛИ:

немає.

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

Олег ГЕРАСИМЧУК

Роман КШАНОВСЬКИЙ


