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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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2021 р.

м. Чернівці

№ 184 -Ст

Про розміри оплати за навчання
На підставі Закону України "Про вищу освіту", наказу Міністерства
освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України №736/902/758 від 23.07.2010 року «Про затвердження
порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними
закладами», рішення Вченої ради №6 від 25.02.2021 року, НАКАЗУЮ:
1.
Встановити розмір плати за навчання для лікарів (провізорів) інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» 17500, 00 грн. на 2021 рік,
згідно розрахунку вартості навчання з подання директора навчальнонаукового інституту післядипломної освіти.
2.
На підставі подання завідувача підготовчим відділенням та
розрахунку вартості навчання на підготовчому відділені для громадян
України, встановити розмір плати за навчання на підготовчому відділенні для
громадян України 3700,00 грн. на 2021 календарний рік
3.
На підставі подання завідувача підготовчим відділенням для
іноземних громадян та розрахунку вартості навчання на підготовчому
відділені для іноземних громадян, встановити розмір плати за навчання
1500,00 дол. СІЛА, на 2021 календарний рік
4.
Директору навчально-наукового
інституту
післядипломної
освіти, завідувачу підготовчого відділення для громадян України, завідувачу
підготовчого відділення для іноземних громадян , контролювати дотримання
слухачами термінів оплати за навчання.
5.
Бухгалтерській службі щомісячно (щоквартально 15 числа
наступним за звітним) інформувати ректора, проректора з науковопедагогічної роботи, заступника ректора з економічних питань про
надходження коштів по оплаті за навчання від фізичних та юридичних осіб.

6.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи Геруша І.В. та директора навчально-наукового
інституту післядипломної освіти Пашковського В.М.

Виконавець :
Заступник ректора з
економічних питань

Тетяна ІВАЩУК

Погоджено:
Проректор з науково педагогічної роботи
Директор навчально наукового інституту
післядипломної освіти
Завідувач підготовчим
відділення для іноземних громадян
Завідувач підготовчим
відділення для громадян України
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Василь СОРОХАН

Віталій ЧОРНОУС

Головний бухгалтер

Алла ОСТАФІЙЧУК

Провідний юрисконсульт

Мирослав САМОЙЛО
Вадим СЕМКІВ

