ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № З»

м. Київ

07.09.2020 р.

Наказ № 128 - С
Про введення платних послуг

На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р. Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.
Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 (939-2010-п) від 12.10.2010 р.
Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва № 2а - 14787/10/2670 (V
1478805-11) від 17.03.2011 р. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 (575-2011-п) від
01.06.2011 р.

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 575 від 01.06.2011;№ 801 від 15.08.2012; № 1056 від 07.11.2012; № 305 від 20.05.2015; № 301 від
26.04.2017; № 624 від 22.08.2018; № 681 від 29.08.2018; № 343 від 30.01.2019; № 644 від 17.07.2019;
№974 від 27.11.2019

НАКАЗУЮ:
Ввести з 01.09.2020 року послуги, що надаються коледжем з такою оплатою:
& 1
Навчання студентів прийому 2020 року на умовах контракту з фізичними та юридичними
особами в межах ліцензованого обсягу підготовки:
«Сестринська справа» (9 кл.) - 18090,00 грн. за рік;
«Сестринська справа» (11 кл.) - 19210,00 грн. за рік;
«Акушерська справа» (11 кл.) - 18170,00 грн. за рік.
& 2

Отримання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт прийому 2020 року уже
одержав вищу освіту з іншої спеціальності:
«Сестринська справа» - 19210,00 грн. за рік;
«Акушерська справа» - 18170,00 грн. за рік .
&3

Забезпечення оформлення залікових книжок та студентських квитків для усіх категорій осіб,
що навчаються у навчальному закладі.
&4

Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому
аконодавством порядку.
&5

Видача дублікатів студентам: студентських квитків, дипломів, додатку до диплому, залікових
книжок, атестатів та додатків до атестатів для усіх категорій осіб, що навчаються у навчальному
закладі - за ціною виробника.
& 6
Проведення курсів масажу - 3000,00 грн.
Підготовчі курси - 3356,00 грн.
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