УКРКООПСПІЛКА
ЖИТОМИРСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ
БІЗНЕСУ І ПРАВА
НАКАЗ
від 20 серпня 2020 року
№ 35-с
П.1. Про підвищення вартості
освітніх послуг з 01.09.2020р.
У зв’язку з інфляційними процесами в країні та відповідно збільшенням
витрат на забезпечення освітнього процесу у коледжі на підставі ч.7 статті 73
Закону України «Про вищу освіту» та згідно п.4.3. договору про навчання
НАКАЗУЮ:
1. Підвищити вартість надання освітніх послуг з 01 вересня 2020р. для студентів
перевідних груп усіх форм навчання на індекс інфляції, який за попередній
календарний рік склав 109,1%.
Вартість навчання у
2019/2020 н.р., грн.

6000,00
7000,00
7137,00
12000,00
13000,00
12627,00
12734,00
13176,00
15000,00
15605,00
15921,00
12627,00
6313,50 (0,5 роки)
12359,00
6179,50 (0,5 роки)
6039,00
3019,50 (0,5 роки)

Індекс інфляції, грн.

546,00
637,00
649,00
1092,00
1183,00
1149,00
1159,00
1199,00
1365,00
1420,00
1449,00
575,00

Вартість навчання на
2020/2021 н.р. з
урахуванням індексу
інфляції, грн.
6546,00
7637,00
7786,00
13092,00
14183,00
13776,00
13893,00
14375,00
16365,00
17025,00
17370,00
6888,00

562,50

6742,00

275,50

3295,00

2. Старшому інспектору з кадрів підготувати додаткові угоди до діючих
договорів на збільшення вартості освітніх послуг за результатами проведеної
індексації в межах офіційно визнаного рівня інфляції Державною службою
статистики України.
3. Керівникам студентських груп забезпечити укладання додаткових угод до
20.09.2020р.
4. Бухгалтерії забезпечити нарахування плати за навчання згідно даного наказу.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
П.2. Про встановлення вартості
проживання у гуртожитку з 01.09.2020р.
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки
України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23
липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних

послуг державними та комунальними навчальними закладами», наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів
України, Міністерства охорони здоров’я України №284/423/173 від 28.03.2011р.
«Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм
власності»
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.09.2020 року щомісячну вартість одного ліжко-місця в
гуртожитку ЖККБП з урахуванням витрат на оплату праці та нарахувань на
оплату
праці,
теплопостачання,
водопостачання,
електроенергії,
газопостачання, вивезення побутових відходів, дератизації, дезінсекції,
технічного обслуговування обладнання, предметів і матеріалів, витрат на
утримання та поточний ремонт основних засобів, тощо
№
Категорії проживаючих
п/п
1 Студенти коледжу
Вартість проживання студентів Житомирського базового
2 фармацевтичного коледжу ім.Протасевича та інш. навч.
закладів ( в тому числі ПДВ)
Для інших проживаючих та працівників ТОВ ТК
3
«Полісся – Продукт» ( в тому числі ПДВ)
4 Для студентів заочної форми навчання ЖККБП
- поселення
- за добу
Для студентів заочної форми навчання ПУЕТ та інших
закладів вищої освіти
5
- поселення
- за добу
Студенти коледжу
6
1 особа займає 2-х місну кімнату
7 1 особа займає 3-х місну кімнату

Вартість
500 грн.
600 грн.
1000грн.
50 грн.
30 грн.
50 грн.
35 грн.
1000грн.
1500грн.

2. Плата стягується відносно проектної вартості у розмірі, пропорційному
кількості проживаючих у кімнаті.
3. Студенти-сироти, які знаходяться на повному державному забезпеченні,
проживають в гуртожитку коледжу безкоштовно.
4. Особи, які є напівсиротами сплачують 50% вартості оплати за проживання в
межах визначених норм.
5. Студенти які є дітьми осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до
п.19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» – забезпечити проживання у гуртожитках з
пільговою оплатою у розмірі 50 % вартості за проживання.
6. Використання додаткових меблів та обладнання, додаткові послуги
сплачуються окремо.
7. У випадку зміни тарифів на комунальні послуги плата за проживання у
гуртожитку буде коригуватися.
П.3. Про переведення на іншу
спеціальність
3.1. Перевести з 20.08.2020р.
Брудську Маргариту Владиславівну, студентку групи ГРС-9-21
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на спеціальність 076

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та включити до складу
студентів ІІ курсу групи ПТБД-9-21.
Підстава: заява Брудської М.В.
Директор коледжу

Згідно з оригіналом
Старший інспектор з кадрів
20.08.2020р.

О.С.Силантьєва
Л.В.Зіневич

