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Про встановлення
вартості платних послуг

Керуючись постановами Кабінету Міністрів України №1138 від 17
вересня 1996р. «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в
державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» та
№796 від 27.08.2010р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», спільним
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України №736/902/758 від 27.07.2010р. «Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними
навчальним закладами», відповідно до наказу Буковинського державного
медичного університету №235-Адм від 02.07.2015р. «Про затвердження
переліку платних послуг» зі змінами та доповненнями, НАКАЗУЮ:
1. Встановити вартість платних послуг на підставі розрахунків:
1.1. Надання консультаційних послуг в сфері міжнародної співпраці з
оформленням відповідних документів - 5 581,2 грн. (з ПДВ);
1.2. Забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого
наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури,
інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому
законодавством порядку - оформлення дублікату диплому - 125,0 грн.;
1.3. Забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого
наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури,
інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому
законодавством порядку - оформлення дублікату додатку до диплому - 684,0
грн.
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2. Начальнику навчального відділу з сектором моніторингу якості освіти
та інформаційно-аналітичного забезпечення В.М. Ходоровському забезпечити
надходження коштів від вищезазначених платних послуг.
3. Визнати таким що втратив чинність наказ від 17.10.2018р. №368-Адм
«Про встановлення вартості консультаційних послуг в сфері міжнародної
співпраці».
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи І.В. Геруша.
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