
 
                                                                     

 

 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КВНЗ «КОВЕЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Н А К А З   
 

26.04.2019                                      м.Ковель                                          № 20-од 

      

 

Про індексацію вартості 

плати за навчання 

 

Керуючись п.2. ч.7 ст.73 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014р. №  1559-VII із змінами та доповненнями, у звязку із підвищенням 

посадовий окладів( ставок заробітної плати) на виконання постанови Кабінету 

міністрів України за № 1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами 

та доповненнями, відповідно до п. 5.1 договорів про надання освітніх послуг 

між КВНЗ «Ковельський медичний коледж» та фізичними (юридичними) 

особами, укладених у 2016 та 2017 роках, з метою приведення вартості 

навчання до фактичної собівартості та забезпечення сталого функціонування 

установи 

НАКАЗУЮ:  

1. З 26.04.2019 р. провести індексацію вартості навчання за 2018рік, в 

межах офіційно визначеного рівня інфляції Державною службою статистики 

України( 109,8%) на 2019-2020 навчальний рік, встановленої наказами по 

коледжу від 05.05.2017 р.  № 10-од, від 15.05.2018 р. № 24-од для студентів, які 

вступили до КВНЗ «Ковельський медичний коледж» у 2016 та 2017роках.   

2. Встановити розмір оплати для осіб, які навчаються за договорами, що 

укладені у  2016 та 2017 роках відповідно до додатка № 1.  

3. Юрисконсульту підготувати додаткові угоди до діючих договорів на 

збільшення вартості навчання за наслідками проведеної індексації. 

4. Завідувачам відділень Костючик С.А., Яворській В.С., Трофименко О.Л.  

довести наказ до відома студентів та їх батьків, шляхом інформування 

кураторів навчальних груп, розміщення на дошках оголошень, офіційному сайті 

коледжу та забезпечити укладання додаткових угод. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                                                    О.Г. Григола 

 



Додаток № 1 до наказу 

від 26.04.2019 р. № 20-од  

по КВНЗ «Ковельський 

 медичний коледж» 
 

       

Розрахунок 

вартості навчання студентів з врахуванням індексу інфляції за 2018 рік 

  

№ 

п/п 

Назва 

спеціальності 

Вартість навчання, 

грн. 

Сума 

індексації, 

грн. 

Вартість навчання з 

врахуванням індексації, 

грн. 

Плата за навчання на  2019-2020 н.р. для студентів які вступили до КВНЗ «Ковельський 

медичний коледж» у 2016  р. 

1 
Лікувальна 

справа 
11700 1100 12800 

2 
Сестринська 

справа 
11550 1100 12650 

3 
Лікувальна 

справа 
   

Плата за навчання на  2019-2020 н.р. для студентів які вступили до КВНЗ «Ковельський 

медичний коледж» у 2017 р. 

1 
Лікувальна 

справа 
15000 1400 16400 

2 
Сестринська 

справа 
14700 1400 16100 

3 Фармація 15500 1500 17000 

 

Примітка: Вказаний розмір оплати за навчання поширюється на кожний наступний рік 

навчання. 

 


