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ПОЛОЖЕННЯ 
про пільги в оплаті за навчання в приватному вищому навчальному закладі 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 
у 2020-2021 навчальному році  

 

У межах соціальної програми приватного вищого навчального закладу 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (далі – 

Інститут) надаються у 2020–2021 навчальному році такі пільги в оплаті за навчання: 

1. Дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа та дітям з інвалідністю у розмірі та термін дії визначаються директором 

Інституту. 

2. Особам визнаними особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» у розмірі від 10 до 25 %. 

3. Особам, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у розмірі 10 %. 

4. Особам, яких відповідно до пункту 19 статті 3 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визнано учасниками бойових дій та 

які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які 

проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 

порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової 

служби громадянами України  10 %  на навчальний рік. 

5. Співробітники Інституту та їхні діти можуть навчатися за рішенням 

директора з оплатою не менше 50% від повної вартості навчання. Пільги 

зберігаються за умови успішного навчання. У разі виникнення заборгованості за 

підсумками відповідної екзаменаційної сесії в перший раз оплата збільшується до 

75% від повної вартості навчання, а при повторному виникненні заборгованості 

пільги в оплаті скасовуються. Пільги надаються за умови роботи в Інституті не 

менше 3 місяців. 

6. Випускникам-медалістам загальноосвітніх шкіл встановлюється оплата в 

розмірі 90% від встановленої вартості за перший рік навчання. Пільга зберігається 

за умови складання екзаменаційних сесій із середнім балом не нижчим ніж 4,5. 

Якщо навчальний заклад здійснює профорієнтаційну роботу щодо вступу до 

Інституту та коледжу Інституту та сприяє направленню на навчання до Інституту на 

1 курс: 

- понад 15 осіб, то розмір знижки в оплаті за навчання становить 15% від 

встановленої вартості (для всіх, хто має середній бал від 8 до 12) та 20% (для 

відмінників); 

- понад 20 випускників, то розмір знижки становить – 20% від встановленої 

вартості (для всіх, хто має середній бал від 8 до 12) та 25% (для відмінників). 

7. Випускники Коледжу приватного вищого навчального закладу 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» ліквідацію 

академічної різниці при вступі до Інституту не оплачують.  



 3 

Пільги в оплаті надаються: 25% – для випускників, які мають дипломи з 

відзнакою; 10% – для решти випускників. Пільга в оплаті зберігається за умов 

складання наступних екзаменаційних сесій із середнім балом не нижче ніж 4,5. 

8. Студентам, які одночасно навчаються за двома спеціальностями (напрямами 

підготовки) надається пільга в розмірі 50%; пільга надається в оплаті за навчання з 

однієї спеціальності (з одного напряму підготовки), яка має меншу вартість за 

рішенням директора. Надана пільга діє протягом усього терміну навчання. 

9. Іншим особам або їх дітям, які надають Інституту суттєву допомогу в його 

діяльності, розмір пільги в оплаті за навчання визначається за рішенням директора. 

10. У групах студентів, які навчаються за договорами з організаціями, оплата 

не може бути меншою за 75% від повної вартості навчання. 

11. Студенти Інституту, які навчаються на «відмінно» не менше ніж два 

семестри поспіль, не пропускають заняття без поважних причин, беруть активну 

участь у житті Інституту, за клопотанням куратора можуть мати пільги в оплаті за 

навчання в розмірі  15% від встановленої вартості. 

12. В окремих випадках наказом директора можуть бути встановлені інші 

умови надання пільг в оплаті за навчання. 

13. Студентам, які були учасниками пробного тестування за зайнятті 1, 2, 3 

місця у розмірі 25%, іншим учасникам – 10% на перший рік навчання. 

14. Студентам, які мають академічну заборгованість за результатами заліково-

екзаменаційної сесії, не склали заліки або екзамени під час заліково-екзаменаційної 

сесії, пільги в оплаті за навчання скасовуються. 

15. Пільга в оплаті за навчання надається студенту за його заявою підписаною 

директором інституту. 

 

 


