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1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблене на виконання Законів України „Про освіту”, „Про 

вищу освіту”, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 р. N 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти”, від 20 

січня 1997 р. N 38 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними навчальними закладами”. 

 

1.2. Дія цього Положення поширюється на всі платні послуги, що надаються КЗВО 

«ПМК» ДОР» студентам, фізичним та юридичним особам. 

 

 

2. Послуги, що надаються Павлоградським медичним коледжем згідно з 

функціональними повноваженнями  

 

2.1. КЗВО «ПМК» ДОР» можуть надаватися такі платні послуги: 

- надання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт уже одержав вищу 

освіту з іншої спеціальності; 

- навчання студентів на умовах контракту з фізичними та юридичними особами у 

межах ліцензованого обсягу підготовки;  

- поглиблене навчання окремих предметів понад обсяг навчального плану, вивчення 

різних напрямів нетрадиційної медицини; 

- відпрацювання студентами практичних та семінарських занять з клінічних та 

медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин;  

- переведення з іншого медичного вузу та поновлення на навчання студентів, які 

були раніше відраховані, понад план державного замовлення, у тому числі на 

перший курс, за винятком осіб, які перебували в академічній відпустці та 

переводяться або поновлюються з об'єктивних причин; 

- ліквідація студентами академічної різниці у разі їх переведення або поновлення у 

КЗВО «ПМК» ДОР», яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів; 

- повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з 

наступним складенням іспитів та заліків; 

- проведення циклів підвищення кваліфікації молодших медичних працівників з 

курсів підвищення кваліфікації у межах ліцензійного обсягу; 

- стажування фізичних осіб;  

- навчання слухачів підготовчих курсів до вступу у ВНЗ у межах ліцезійного обсягу; 

- проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами 

на базі КЗВО «ПМК» ДОР»;  

- надання бібліотеками послуг з друкування, ксерокопіювання, сканування текстів та 

запис їх на носії, користування літературою понад установлені строки;  

- групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом  у спортзалах 

понад норми, встановлені навчальними планами, (зазначені послуги можуть 

надаватися також особам, що не перебувають з училищем у трудових відносинах і 

не навчаються в ньому); 

- проведення за бажанням студентів додаткових індивідуальних занять з метою 

підвищення рівня їх підготовки та розвитку творчих здібностей; 

- проведення за бажанням студентів додаткових консультацій та занять з дисциплін, 

не передбачених навчальними планами; 
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- організація та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та виставок у разі, 

коли це не передбачено навчальними планами; 

- видання та розповсюдження газет, журналів та інших видань;  

- організація "груп здоров'я", спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;  

- послуги спортивного клубу, у тому числі прокат спортивного інвентаря; 

- організація та надання послуг, пов'язаних з проведенням фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів, з використанням спортивних, тренажерних та гімнастичних 

залів, у разі, коли це не передбачено навчальними планами;  

- надання послуг тренерами, методистами, коли це не передбачено навчальними 

планами;  

- організація тематичних екскурсій; 

- відвідування музеїв, ботанічних садів та заповідників, коли це не передбачено 

навчальними планами;  

- індивідуальне обслуговування відвідувачів та екскурсійних груп у приміщеннях 

музеїв;  

- послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів; 

- ремонт меблів, побутових столярних виробів, інвентаря; 

- банно-пральні послуги;  

- перевезення меблів, домашнього майна та предметів культурно-побутового 

призначення; 

- проживання студентів в гуртожитку КЗВО «ПМК» ДОР»;   

- надання в міжсезонний період (канікули) гуртожитку для тимчасового проживання 

та харчування як окремих громадян, так і студентських (учнівських) екскурсійних 

та туристичних груп; 

- здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не 

пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові 

умови працівників і студентів; 

- поліграфічні послуги;  

- забезпечення доступу до інтернету, локальних комп'ютерних мереж, 

автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною 

поштою;  

- видання та реалізація навчальних, методичних, інформаційних, рекламних 

посібників (довідників, рекомендацій тощо) за напрямами діяльності;  

- виготовлення рекламної, поліграфічної продукції та інших друкованих матеріалів, 

пов'язаних з виконанням статутних завдань;  

- надання послуг у сфері громадського харчування (виробництво, реалізація та 

організація споживання кулінарної продукції);  

- проведення ярмарків, аукціонів, провадження виставкової та концертної діяльності, 

що не передбачені планами навчально-виховної роботи коледжу;  

- надання в оренду приміщень;  

- надання в користування предметів культурно-побутового призначення, 

фізкультурно-оздоровчого та спортивного обладнання, спортивного, туристичного 

інвентарю, наметів, сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та 

обладнання, експозиційного обладнання, відеопереглядових аудиторій та іншого 

інвентарю, якщо це не передбачено навчальними планами.  

 

3. Безкоштовне надання платних послуг студентам сиротам, позбавленим 

батьківського піклування та особам з їх числа 

 

3.1. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 

особам з їх числа, безоплатно надаються: 
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- освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами; 

- послуги з надання відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах, 

санаторіях-профілакторіях, пансіонатах та на базах відпочинку (за наявності 

путівок);  

- індивідуальні та групові заняття фізичною культурою та спортом у спортзалах 

понад норми, встановлені навчальними планами; 

- проживання в гуртожитку; 

- організація "груп здоров'я", спортивних, фізкультурно-спортивних заходів; 

- послуги спортивного клубу, у тому числі прокат спортивного інвентаря. 

 

4. Оплата за надання платних послуг. 

 

4.1. Оплата за надання платних послуг здійснюється студентами, фізичними та 

юридичними особами попередньо згідно укладених договорів готівкою чи 

безготівково через установи банків. 

 

4.2. В окремих випадках (надання послуг у сфері громадського харчування 

(виробництво, реалізація та організація споживання кулінарної продукції тощо) 

оплата за надання послуг може здійснюватись через касу коледжу. 

 

4.3. Вартість за надання платних послуг розраховується бухгалтерією та 

встановлюється наказом директора по училищу на весь термін надання послуги. 

 

5. Заключні положення. 

 

5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту затвердження його директором та є 

чинним до моменту заміни його новим Положенням.  

 

5.2. У випадку, якщо чинним законодавством передбачені інші платні послуги чи 

пільги для окремих фізичних чи юридичних осіб, застосовуються прямі норми 

чинного законодавства. 

 

5.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться відповідно до чинного 

законодавства у визначеному порядку.  

 

 

 

            Складено:     юрисконсульт                                         В.М.Новік 

 

 

 
 


