
 

 
У К Р А Ї Н А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 

НАКАЗ  
                                                            м. Чернівці 

 

27.05.2016 р.     № 35 

 
Про встановлення розміру вартості 
навчання для осіб, які будуть зараховані  
у 2016 році 
 
 

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», керуючись Порядком 
надання платних послуг Державним вищим навчальним закладом 
«Чернівецький коледж дизайну та економіки», затвердженим наказом від 
27.08.2014 № 154–од із зміними, внесеними наказом по коледжу від 07.07.2015 
року № 169–од, згідно з рішенням адміністративної ради від 25.05.2016 року, 
протокол № 01–05/6 

НАКАЗУЮ:  

1. Встановити вартість навчання студентів, які будуть зараховані у 2016 

році до Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки» за освітньо–професійними програмами підготовки 

молодших спеціалістів на платній основі у відповідності з додатками: 

 

Додаток № 1 – для студентів денної форми навчання за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування (на основі 

базової загальної середньої освіти); 

Додаток № 2 – для студентів денної форми навчання за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування (на основі базової загальної середньої 

освіти); 

Додаток № 3 – для студентів денної форми навчання за спеціальністю    182 

Технології легкої промисловості (на основі базової загальної 

середньої освіти); 

Додаток № 4 – для студентів денної форми навчання за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування (на основі повної 

загальної середньої освіти); 

Додаток № 5 – для студентів денної форми навчання за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування (на основі повної загальної середньої 

освіти); 

Додаток № 6 – для студентів денної форми навчання за спеціальністю    182 

Технології легкої промисловості (на основі повної загальної 

середньої освіти); 

Додаток № 7 – для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 072 



Фінанси, банківська справа та страхування (на основі повної 

загальної середньої освіти); 

Додаток № 8 – для студентів заочної форми навчання за спеціальністю    182 

Технології легкої промисловості (на основі освітньо–

каліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»). 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 
бухгалтера, керівника бухгалтерської служби Н. О. Чобану. 

 
 
Директор коледжу           А. В. Гапей 
 
 
 
  Проект наказу вносить: 
  Головний бухгалтер,  керівник 

бухгалтерської служби 
 

   

Н. О. Чобану 
  27.05.2016 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування та визначення розміру вартості навчання для осіб, які 

будуть зараховані на денну форму навчання до Чернівецького коледжу 

дизайну та економіки на основі базової загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 6430 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 31,34 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 201,52 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
4,03 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 15% (від ФОП), тис. грн. 

30,23 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

17,00 

8 Нарахування на заробітну плату (22 % від ФОП), тис. грн. 55,61 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 15,42 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 3,30 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,15 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,63 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,30 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,30 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,70 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,80 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
21,60 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 7,20 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 

 



Додаток 2 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування та визначення розміру вартості навчання для осіб, які будуть 

зараховані на денну форму навчання до Чернівецького коледжу дизайну та 

економіки на основі базової загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 6430 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 31,34 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 201,52 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
4,03 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 10% (від ФОП), тис. грн. 

20,15 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

14,00 

8 Нарахування на заробітну плату (22 % від ФОП), тис. грн. 52,73 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 14,62 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 2,60 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,15 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,30 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,30 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,30 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,20 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,13 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
18,60 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 6,20 

 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 



Додаток 3 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості та визначення розміру вартості навчання для осіб, які будуть 

зараховані на денну форму навчання до Чернівецького коледжу дизайну та 

економіки на основі базової загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 8520 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 31,34 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 267,02 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
5,34 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 20% (від ФОП), тис. грн. 

53,40 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

20,00 

8 Нарахування на заробітну плату (22 % від ФОП), тис. грн. 76,07 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 21,09 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 4,50 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,25 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,90 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,90 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 1,50 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,90 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 1,16 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
31,20 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 7,80 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 

 



Додаток 4 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування та визначення розміру вартості навчання для осіб, які 

будуть зараховані на денну форму навчання до Чернівецького коледжу 

дизайну та економіки на основі повної загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 4320 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 31,34 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 135,39 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
2,70 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 15% (від ФОП), тис. грн. 

20,31 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

12,00 

8 Нарахування на заробітну плату (36,3 % від ФОП), тис. грн. 37,49 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 10,39 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 2,40 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,10 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,50 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,30 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,30 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,20 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,21 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
14,40 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 7,20 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 

 



Додаток 5 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування та визначення розміру вартості навчання для осіб, які будуть 

зараховані на денну форму навчання до Чернівецького коледжу дизайну та 

економіки на основі повної загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 4320 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 31,34 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 135,39 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
2,7 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 10% (від ФОП), тис. грн. 

13,54 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

9,00 

8 Нарахування на заробітну плату (22 % від ФОП), тис. грн. 35,34 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 9,80 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 1,80 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,10 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,20 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,20 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,10 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,10 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,10 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
12,40 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 6,20 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 

 



Додаток 6 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості та визначення розміру вартості навчання для осіб, які будуть 

зараховані на денну форму навчання до Чернівецького коледжу дизайну та 

економіки на основі повної загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 6480 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 31,34 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 203,08 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
4,06 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 15% (від ФОП), тис. грн. 

30,46 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

14,00 

8 Нарахування на заробітну плату (22 % від ФОП), тис. грн. 55,35 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 15,35 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 3,40 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,15 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,50 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,40 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,50 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,40 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,30 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
21,00 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 7,00 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 

 



Додаток 7 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування та визначення розміру вартості навчання для осіб, які 

будуть зараховані на заочну форму навчання до Чернівецького коледжу 

дизайну та економіки на основі повної загальної середньої освіти у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 4320 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 23,51 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 101,56 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
0 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 10–20% (від ФОП), тис. грн. 

х 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

5,00 

8 Нарахування на заробітну плату (22 % від ФОП), тис. грн. 23,44 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 6,50 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 1,40 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,10 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,30 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,30 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,30 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,30 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,40 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
9,60 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 3,20 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 

 

 



Додаток 8 

до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки 27.05.2016 р. № 35 

                           

Кошторис–калькуляція витрат, пов’язаних із наданням платних послуг  

з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості та визначення розміру вартості навчання для осіб, які будуть 

зараховані на заочну форму навчання до Чернівецького коледжу дизайну  

та економіки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований 

робітник»  у 2016 році 

 

№ 

п/п 
Складові витрат Показник 

1 Середня кількість годин за навчальним планом 4244 

2 Кількість студентів для розрахунку складових витрат на 

навчання, чол. 
1 

3 Середня вартість однієї педагогічної години, грн. 17,63 

4 Фонд оплати праці педагогіних та інших працівників, тис. грн. 74,82 

5 Середня вартість однієї надбавки за вислугу років 10% (від 

ФОП), тис. грн. 
0 

6 Середня вартість інших надбавок за класне керівництво, 

керівництво цикловою комісією, перевірка зошитів, 

завідування кабінетом, № 1130 10–20% (від ФОП), тис. грн. 

х 

7 Суми відпускних, виплати, пов’язані з наданням допомоги на 

оздоровлення та грошової винагороди згідно зі ст.57 Закону 

України «Про освіту», тис. грн. 

1,00 

8 Нарахування на заробітну плату (36,3 % від ФОП), тис. грн. 16,68 

9 Середня оплата праці на 1–го студ. (5% від ФОП), тис. грн. 4,63 

10 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн. 0,77 

11 Видатки на відрядження, тис. грн. 0,10 

12 Придбання предметів та матеріалів навчального характеру, 

тис. грн. 
0,10 

13 Придбання предметів довготривалого користування, тис. грн. 0,05 

14 Поточний та капітальний ремонт, тис. грн. 0,05 

15 Інші послуги (послуги зв’язку, послуги, пов’язані із 

підвищенням кваліфікації і інші), тис. грн. 
0,05 

16 Інші господарські витрати, тис. грн. 0,05 

17 Усього витрат на навчання одного студента за весь курс,     

тис. грн. 
5,80 

Розмір вартості навчання одного студента за рік, тис. грн. 2,90 

 

 

Головний бухгалтер, 

керівник бухгатерської служби           Н. О. Чобану 


