
(чЕрнIвЕцъкиЙ колЕдж шзАIfurу тА ЕкономIки)
нАкАз

м. Чернiвцi

30.05.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради.Щержавного вищого навч€rльного закладу
<<Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMiKn>
вiд 25.05.2018 (протокол JФ 01-09/7)

\- нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради .Щержавного
навч€tльного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMiKn>
TpaBHrI 2018 року (протокол Ns 01-0917), що додаеться.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконаннrI
ПедагогiчноI ради згiдно з розподiлом функцiона-гrьних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього накЕву зzLлишаю за собою.

Виконуюча обов'язки
директора коледжу

Ns 34

вищого
вiд 25

рiшень

укрАiнА
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

А. В. Гапей

вносить:
екретар Пе чно1 ради

М. с. Семенюк
30.05.2018 п.р.



рIшЕння
[Iедагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

25.05.2018 р. Протокол Jф 01-09/7

А. В. Гапей

М. С. Семенюк

Заслухавши та обговоривши iнформацiю головного бухгалтера Чобану
Н. О. про iндексацiю BapTocTi навчання студентiв, договори з якими булп

укладенi в 2016i2Ot7 роках, педагогiчнарада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Чобану Н. О. прийняти до вiдома.
2. Провести iндексацiю BapTocTi навчання студентiв в розмiрi, що не

перевищуе офiчiйно визначеноi .Щержавною службою статистики УкраiЪи
межi рiвня iнфляцii за 2017 piK (113,7 Yо) для студентiв, якi навчаютъся за

договорами про надання ocBiTHix послуг ,Щержавним вищим навч€tльним
закладом кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>, укJIаденими в 2:0|6
та 2017 роках, встановивши BapTicTb ocBiTнix послуг для таких осiб на
201-812019 навчальний piK.

3. Встановити вартiстъ навчання студентiв, якi будуть зарахованi у 2018

роцi до ,Щержавного вищого навч€Lльного закJIаду <Чернiвецький коледж
дизайну та економiки> за освiтньо-професiйними програмами гtiдготовки
молодших спецiалiстiв на контрактнiй ocHoBi у вiдповiдностi з додатком:

Назва спецiальностi
BapTicTb

навчання,
грЕ.

lk 1 оподаткування
iнанси, банкiвська сгIрава та
ехнологii легкоi пDомисловостi на базi 9 класiв
ехнологii легкоi поомисловостi на базi 1 1 класiв

9000,00

елн оло гi,i, легкоi пр оми слов o,cTi набазi 11 класiв 9000.00

4. Контролъ за викоJIанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради

Про iндексацiю BapTocTi навчання студентiв,
договори з якими були укладенi в 20|6 L20I7 роках

Форма
навчztння

iнанси. банкiвська спDава та страхування
ехнологiт легкоi промисловостi

iK i оподаткчвання (добiо) на базi 11 класiв
iналси, банкiвська справа та страхування (добiр) на базi 1 1

}"ý
Секретар ради


