
М ін іст ер с т в : освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

Н А К А З
2017 р. Полтава №

Про встановлення розмірів плати 
за навчання для іноземних громадян в 2017 р.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року 
№ 1556-УІІ, Постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" 
від 27.08.10р. №796 із змінами та доповненнями та постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.02.1993 року № 136 "Про навчання іноземних 
громадян в Україні" із змінами та доповненнями та згідно розрахунків витрат 
на навчання
НАКАЗУЮ:

1. При укладенні договору про навчання іноземних громадян оплату 
встановлювати у вільно конвертованій валюті відповідно до курсу долара 
СІЛА.

Плата за один рік навчання для підготовки іноземних громадян СВО 
«Бакалавр» денної форми за всіма ліцензованими напрямами підготовки та 
спеціальностями складає 1575,00 доларів США.

Плата за один рік навчання для підготовки іноземних громадян 
«Магістр», денної форми за ліцензованим напрямом підготовки «Ветеринарна 
медицина» складає 1750,00 доларів США.

Плата за один рік навчання для підготовки іноземних громадян СВО 
«Магістр» денної форми за іншими ліцензованими напрямами підготовки та 
спеціальностями складає 2100,00 доларів США.

2. Оплата здійснюється у грошовій одиниці України -  гривні за 
встановленим курсом НБУ долара США на день оплати.

В, о. ректора академії, професор

Наказ підготувала та подає: 
заступник головного бухгалтера 
з економічної роботи

Погоджено: 
головний бухгалтер

начальник юридичного відділу

Наказ направити: в справу, бухгалтерію, економістам, навчальний відділ, 
зав.аспірантури і докторантури, приймальну комісію.
Вик. Горбунова Ї.В.2-26-31

П. В. ПИСАРЕНКО

І. В. ГОРБУНОВА

С. П. ПІНСЬКА 

3 .1. КОЛЯДЕНК0



Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

Н А К А З

“ ' / Л '” 2017 р. Полтава №
Про встановлення розмірів плати 
за навчання для іноземних громадян в 2017 р.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року 
№ 1556-VII, Постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" 
від 27.08.10р. №796 із змінами та доповненнями та постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.02.1993 року № 136 "Про навчання іноземних 
громадян в Україні" із змінами та доповненнями та згідно розрахунків витрат 
на навчання

НАКАЗУЮ:

1. При укладенні договору про навчання іноземних громадян оплату 
встановлювати у вільно конвертованій валюті відповідно до курсу долара 
СІЛА.

Плата за один рік навчання для іноземних громадян заочної форми за 
всіма ліцензованими напрямами підготовки та спеціальностями складає 900,00 
доларів СІЛА.

2. Оплата здійснюється у грошовій одиниці України -  гривні за 
встановленим курсом НБУ долара СІЛА на день оплати.

В. о. ректора академії, професор

Наказ підготувала та подає: 
заступник головного бухгалтера 
з економічної роботи

ЗГ ІД Н О  і

П. В. ПИСАРЕНКО

І. В. ГОРБУНОВА

Погоджено: 

головний бухгалтер 

начальник юридичного відділу

С. П. ПІНСЬКА 

3 .1. КОЛЯДЕНКО

Наказ направити: в справу, бухгалтерію, економістам, навчальний відділ, 
зав.аспірантури і докторантури, приймальну комісію.
Вик.Г орбунова І.В. 2-26-31



Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

Н А К А З
2017 р. Полтава № / # Г

Про встановлення вартості 
підготовки іноземних громадян в 2017 р.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року 
№ 1556-УП, Постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" 
від 27.08.10р. №796 із змінами та доповненнями та постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.02.1993 року № 136 "Про навчання іноземних 
громадян в Україні" із змінами та доповненнями та згідно розрахунків витрат 
на навчання

НАКАЗУЮ:

1. При укладенні договору про підготовку іноземних громадян до вступу 
у вищі навчальні заклади вартість встановлювати у вільно конвертованій 
валюті відповідно до курсу долара СІЛА.

Плата за один рік навчання для підготовки іноземних громадян до вступу 
у вищі навчальні заклади денної форми складає 1000,00 доларів США.

2. Оплата здійснюється у грошовій одиниці України -  гривні за 
встановленим курсом НБУ долара США на день оплати.

В. о. ректора академії, професор

Наказ підготувала та подає: 
заступник головного бухгалтера 
з економічної роботи

Погоджено: 
головний бухгалтер

начальник юридичного відділу

Наказ направити: в справу, бухгалтерію, економістам, навчальний відділ, 
зав.аспірантури і докторантури, приймальну комісію.

С. П. ПІНСЬКА 

3 .1. КОЛЯДЕНКО

Вик.Горбунова І.В.2-26-31


