
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ШЕПЕТІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ 

21.С6.2017 НАКАЗ №93 - В 
м. Шепетівка 

Про встановлення розміру 
оплати за навчання 

Відповідно до ст..73 Закону України «Про вишу освіту» від 01.07.2014 
№ 1556-УІІ, постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
державними навчальними закладами» від 17.09.1996 № 1138 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 
охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти » із змінами, спільного 
наказу Міністерства освіти України, Мінфіну України та Мінекономіки 
України від 23.07.2010р. № 736/902/758 «Про затвердження порядку надання 
платних послуг державними навчальними закладами», виходячи із 
фактичних розрахунків вартості навчання 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити плату за навчання студентів, зарахованих на контрактній 
основі на 2017/2018 навчальний рік: 

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікація, 
термін 

навчання 

Розмір плати 
за навчання 

(один 
навчальний 

рік) грн. 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на 

основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 
223 

Медсестринство 
Лікувальна 

справа 
Фельдшер 

(4 роки) 
12222 • 

! 

223 
Медсестринство 

Сестринська 
справа 

Сестра 
медична 
(4 роки) 

12222 

221 
Стоматологія 

Стоматологія Зубний 
гігієніст 
(4 роки) 

13332 221 
Стоматологія 

Стоматологія 
ортопедична 

Зубний технік 
(3 роки) 

12714 



226' 
Фармація 

Фармація Фармацевт 
(3 роки) 

13332 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший с 
' ; > основі повної загальної середньої освіти (11 кл." 

спеціаліст» на 

223 
Медсестринство 

Сестринська 
справа 

Сестра 
медична 
(3 роки) 

12222 

221 
Стоматологія 

Стоматологія Зубний 
гігієніст 
(3 роки) 

13332 221 
Стоматологія 

Стоматологія 
ортопедична 

Зубний технік 
(2 роки) 

12714 

226 
Фармація 

Фармація Фармацевт 
(2 роки) 

13332 

2. При укладанні договору про навчання, враховувати всі встановлені 
законодавством на день укладання договору вимоги стосовно встановлення 
плати за навчання, порядку і умов її зміни в подальшому. 

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії (Л.Г.Пращур) 
оприлюднити наказ на офіційному сайті навчального закладу. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор М.В.Сюсько 

Погоджено: 
Головний бухгалтер 

Юрисконсульт 

Н.П.Карпусь 

В.О.Васильченко 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

• / 

Л.Г.Пращур 


