Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі послуги з
акредитації освітньої програми
3астосування переговорної процедури закупівлі послуг щодо акредитації
освітніх програм «Культурологія: музична культурологія» (Рівень вищої освіти:
Перший (бакалаврський)), «Культурологія: музична культурологія» (Рівень вищої
освіти: Другий (магістерський)), «Сценічне мистецтво» (Рівень вищої освіти: третій
(освітньо-творчий), «Музичне мистецтво» (Рівень вищої освіти: третій (освітньотворчий)).
Обчислення оплати послуг за проведення акредитаційної експертизи
проводиться згідно з пунктом 2 розділу VI. Фінансування акредитаційної процедури
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 11 липня 2019 року N2 977:
2. Під час проведення Національним агентством обчислення оплати послуг за
проведення акредитаційної експертизи враховуються:
1) оплата праці керівника та членів експертної групи за попереднє вивчення

акредитаційної справи та за оформлення звіту про результати акредитаційної
експертизи в розмірі 60% і 55% відповідно, обчислена від розміру посадового окладу
професора, визначеного за 22 тарифним розрядом єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 року N2 1298 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 2005 року N2 790), збільшеного на граничні розміри доплат за
вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук.;
2) оплата праці керівника та членів експертної групи за фактичну кількість

відпрацьованих у закладі вищої освіти годин - з розрахунку 16 год. та 12 год.
відповідно, за період роботи, проведений безпосередньо в закладі вищої освіти, з
розрахунку ставки погодинної оплати праці професорів, які проводять заняття зі
студентами вищих Навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації;
3) оплата послуг члена галузевої експертної ради, який готує експертний висновок

ГЕР - у розмірі 30% мінімальної заробітної плати;

4) оплата витрат, пов’язаних з відрядженням членів експертної групи до закладу

вищої освіти у розмірах, визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», а також витрат на
проїзд таких експертів до закладу вищої освіти та у зворотному напрямку - у
розмірі, що підтверджується відповідними платіжними докуменнтами;

5) оплата послуг організаційного характеру, пов'язаних із проведенням Національним
агентством, його секретаріатом акредитаційної процедури, зокрема навчання
експертів, членів ГЕР, працівників секретаріату і членів Національного агентства,
підвищення їх кваліфікації - у розмірі 200 % мінімальної заробітної плати;
б) оплата за оформлення сертифіката про акредитацію, умовну (відкладену)
акредитацію освітньої програми та/або за переоформлення, видачу копії, дубліката
сертифіката про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію освітньої
програми - у розмірі 10% мінімальної заробітної плати.
Фінансування акредитаційної процедури здійснюється за рахунок закладів вищої
освіти, які подали документи для проведення акредитації. Оплата послуг за
проведення акредитаційної процедури здійснюється за рахунок Національного агентства
відповідного до проведеного ним розрахунку.
У разі прийняття рішення про проведення повторної акредитаційної
експертизи повторна оплата послуг за проведення акредитаційної процедури не
здійснюється.

