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Закладам вищої освіти
Про інформування

Державна освітня установа “Навчально-методичний центр з питань якості
освіти” (далі - Центр) відповідно до п. 9 Положення про Акредитаційну комісію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380
(далі - Положення № 1380) забезпечує організацію роботи Акредитаційної
комісії шляхом надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з
проведенням акредитації.
Пунктом 20 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978
(далі — Положення № 978) визначено, що оплата послуг організаційного
характеру, пов’язаних з проведенням акредитації закладу (напряму
підготовки, спеціальності) та оформленням сертифіката про акредитацію закладу
(напряму підготовки, спеціальності), - у розмірі однієї мінімальної заробітної
плати, а з переоформленням, видачею копії, дубліката сертифіката про
акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності), - у розмірі п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зараховуються до спеціального
фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної установи з
урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок Державної
освітньої установи “Навчально-методичний центр з питань якості освіти".
При укладанні закладами вищої освіти угод з Центром на надання послуг
організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації пропонуємо
дотримуватись вимог, зокрема, п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі - Закон).
Відповідно до п. 1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17.03.2016
№454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за
№ 448/28578 предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно
з пунктами 17 і 32частини першої статті 1 Закону та на основі національного
класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”,
затвердженого н а к а з о ^ « М ||ііг ||^ ^ 2^ Ш і ^ Ш ? о розвитку і торгівлі України
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Враховуючи лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-539 від
06.10.2017 «Щодо акредитації освітніх програм» пропонуємо при визначенні
закупівлі - надання послуг організаційного характеру пов'язаних з проведенням
акредитації застосовувати код ДК 021:2015 98110000-7 «Послуги
підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій».
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