
НААН 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА 

АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО” 

(ННЦ “ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО”) 

 

Код ЄДРПОУ 00497058 

 

Н А К А З 

 

 

03.05.2022        Харків          № 29 

 

 

Про вартість навчання  в аспірантурі і 

докторантурі на контрактній основі на 

2022-2023 навчальний рік 

 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ (зі змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах)», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності» (зі змінами), Порядку надання платних освітніх послуг державними та 

комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України. Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 

23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами», Правил прийому до аспірантури 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н.Соколовського» для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році», 

рішення вченої ради Інституту (протокол №  6  від 03.05.2022 року) 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Встановити вартість підготовки докторів філософії в аспірантурі на умовах 

контракту на 2022-2023 навчальний рік у розмірі 16 000 грн.  (Шістнадцять тисяч гривень 
00 коп.) згідно з Калькуляцією кошторисної вартості навчання в аспірантурі на умовах 
контракту (додаток 1). 

2. Встановити вартість підготовки докторів наук в докторантурі на умовах контракту 
на 2022-2023 навчальний рік у розмірі 20 000  грн. (Двадцять тисяч гривень 00 коп,) згідно з 
Калькуляцією кошторисної вартості навчання в докторантурі на умовах контракту 
(додаток 2). 

3. Завідувачу аспірантури Воротинцевій Людмилі забезпечити оприлюднення на 
сайті Інституту інформації щодо вартості навчання в аспірантурі та докторантурі на умовах 
контракту на 2022-2023 навчальний рік. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. директора Святослава Балюка  та  

головного бухгалтера Інну Підгорну. 

Т.в.о. директора         Ольга АНІСІМОВА 

Узгоджено: 

головний фахівець з правового забезпечення     Денис ЧЕРНИХ 



Додаток 1 до наказу ННЦ  
«ІГА імені О.Н. Соколовського» 

   03 травня 2022 року  № 29 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

кошторисної вартості 

навчання в аспірантурі на умовах 

контракту  на 2022-2023 навчальний рік 

 

Науковий керівник - доктор наук 

 

№  п/п Найменування статей витрат Усього на весь період 

(грн.) 

1 Витрати на оплату праці 12718,00 

2 Відрахування на соціальні заходи 2797,96 

3 Матеріали - 

4 Витрати на службові відрядження - 

5 Комунальні витрати 484,04 

 ПДВ не передбачено зг.ст.197.1.2 

Податкового Кодексу України 

 

 Кошторисна вартість 16000,00 

 

 

 

 
Головний бухгалтер 

 
______________ Інна ПІДГОРНА 

Головний фахівець 

 
______________ Катерина БАРАБАШ 

     Завідувач аспірантури 

 

______________ Людмила ВОРОТИНЦЕВА  

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до наказу ННЦ  
«ІГА імені О.Н. Соколовського» 

   03 травня 2022 року  № 29 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

кошторисної вартості 

навчання в докторантурі на умовах 

контракту на 2022-2023 навчальний рік 

 

Науковий керівник - доктор наук, професор 

 

№  п/п Найменування статей витрат Усього на весь період 

(грн.) 

1 Витрати на оплату праці 16073,00 

2 Відрахування на соціальні заходи 3536,06 

3 Матеріали - 

4 Витрати на службові відрядження - 

5 Комунальні витрати 390,94 

 ПДВ не передбачено зг.ст.197.1.2 

Податкового Кодексу України 

 

 Кошторисна вартість 20000,00 

 

 

 
Головний бухгалтер 

 
______________ Інна ПІДГОРНА 

Головний фахівець 

 
______________ Катерина БАРАБАШ 

     Завідувач аспірантури 

 

______________ Людмила ВОРОТИНЦЕВА  

 


