
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАДІОПРИЛАДОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

   Н А К А З
“24”        04         2014р. № 56

м. Дніпропетровськ

Про встановлення розмірів
оплати за навчання студентів
на контрактній основі 
в 2014 році

Згідно  ст.64 п.6 Закону України «Про вищу освіту», постанов КМ України від 
20.01.1997 №38 та від 21.01.1998 №61 , наказу Міносвіти України від 21.04.1993, та 
листів  Міносвіти  України  від  10.03.1993 №8.4-570,  від  11.08.1995  №1/9-279,  від 
15.02.1999  №1-9/53,  від  23.04.1999  №1-9/177,  а  також  пропозицій  фінансово-
бюджетної  комісії  коледжу  та  результатів  обговорення  на  засіданні  у  директора 
коледжу розмірів і процедури оплати за навчання та надання інших платних послуг 
в освітній діяльності,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити вартість навчання і встановити по спеціальностях коледжу такі 
розміри  оплати  за  один  навчальний  рік  для  студентів,  які  зараховуються  в  
2014 році згідно укладених договорів:

- на денне відділення   1.1. «Конструювання, виробництво та -5500,0 грн.
 по спеціальностях:              технічне обслуговування радіо-
                                               технічних пристроїв»

(5.05090101)  на базі 9 і 11 класів                                  
1.2. «Монтаж, технічне обслуговування -5500,0 грн.
        і ремонт обладнання радіозв”язку,
        радіомовлення та телебачення»
        (5.05090306)
1.3. «Виробництво апаратури автомати -5500,0 грн.

ного електрозв”язку» (5.05090304) 
1.4. «Обслуговування комп”ютерних -5800,0 грн.

                                                 систем і мереж»
                                                 (5.05010201)

                                 1.5. «Конструювання, виробництво  і -5500,0 грн.
                                          технічне обслуговування виробів 
                                          електронної техніки» (5.05080201)



                                                                     2.
2.  Вартість  повного  курсу  навчання  встановлюється  множенням  розміру 

оплати  за  один  навчальний  рік  на  кількість  років  навчання,  передбачених 
навчальним планом.

3. За поновлення на повний курс навчання студентів (за винятком осіб, які 
перебували  в  академічній  відпустці),  що  переводяться  або  поновлюються  з 
необ’єктивних причин, встановити оплату у розмірі 400 грн.
 

4. Кошториси-розрахунки усіх наданих коледжем послуг затвердити.  
  

5. Заст. директора з ФКД Райському М.І. та головному бухгалтеру Макаренко 
Н.І. встановити контроль за своєчасним надходженням і цільовим використанням 
коштів за платні освітні послуги.
 

6. Наказ оголосити усім співробітникам, викладачам, студентам і абітурієнтам 
коледжу.

В.о. директора коледжу В.А.Тіхонов

Головний бухгалтер Н.І. Макаренко

Економіст А.В. Шелест


