
ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК 

РОЗРАХУНКІВ 

Розмір вартості підготовки одного громадянина встановлюється згідно із 

затвердженим розрахунком вартості підготовки одного громадянина за 

програмою підготовки офіцерів запасу, складеним Закладом і погодженим з 

Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України. 

Загальна вартість освітньої послуги становить ____ гривень (на рахунок 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.  

Коригування вартості підготовки громадянина здійснюється Закладом з 

урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний 

рік. 

Розрахунки здійснюються шляхом попередньої оплати освітньої послуги 

у чотири етапи на рахунок Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського:  

1,3 етапи – ____ гривень з 01 по 30 вересня 202_р. та з 01 по 25 вересня 

202_р. (ІІ курс) відповідно на рахунок Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського. 

2,4 етапи – ___ гривень з 01 по 25 січня 202_р. та з 01 по 25 січня 202_ р. 

(ІІ курс) відповідно на рахунок Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського. 

Плата за надання освітньої послуги здійснюється через фінансові 

установи. 

За бажанням громадянина плата може вноситися за весь період навчання 

одноразово.  

Плата за надання освітньої послуги перераховується на розрахунковий 

рахунок Виконавця в національній валюті України. Послуги за перерахування 

коштів оплачуються платником. 

У випадку несвоєчасної сплати за навчання (прострочення платежу) 

громадянин сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України за кожен день прострочення платежу. 

Якщо заборгованість з оплати навчання, пені досягає одного місяця, 

громадянин відраховується з військового навчального підрозділу Закладу за 

не виконання умов Контракту.  

У разі відрахування громадянина з числа тих, хто навчається за 

програмою офіцерів запасу у військовому навчальному підрозділі Закладу, 

унаслідок причин, що вказані в пункті 2.1.2 Контракту, чи в разі небажання 

продовжити навчання, кошти, отримані за військову підготовку громадянина, 

йому не повертаються.  
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