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дЕржАвний виIций ндвчАльний зАклАд
(ЧЕРНIВШЦЪКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМIКИ>

нАкАз
м. Чернiвцi

30.01 .2017 р.

Про введення в дiю рiшень ПедагогiчноТ
ради,Щержавного вищого навчапьного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 30.01 .201-7 (протокол Nч 01-09/1)

Ns 10

На виконання Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy> вiд 1 липня 2014 року
М 155б-VII, Статуту та Положення про Педагогiчну раду .Щержавного
вищого навч€[льного закпаду <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення ГIедагогiчноi ради ,Щержавного вищого
навчального закладу <Чернiвецький коледж дизайну та екоЕомiки>> вiд 30
сiчня 201-7 року (протокол ]ф 01-09/1), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконання рiшень
ПедагогiчноТ ради згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього нак€ву з€tлишаю за собою.

,Щиректор коледжу А. В. Гапей

Пр*ТГffiнаказу вносить:
Секретар ПедагогiчноI ради



рIшЕння
ГIедагогiчноТ ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

30.01 .20|7 р.

Про затвердження Правил призначення
академiчних стипендiй студентам Щержавного
вищого навчального закладу кЧернiвецький
коледж дизайну та економiки>>

Протокол Jф 01-09/1

Заслухавши iнформацiю директора коледжу Гапей А. В., головного
бухгалтера Чобану Н. О. та завiдувача вiддiлення Кусу О. Б. щодо
Призначення i виплати академiчних стипендiЙ студентам коледжу, Педагогiчна
Рада

УхВАЛИЛА:

1. Затвердити Тимчасовi Правила призначення i виплати стипендiй
студентам.Щержавного вищого навчального закладу кЧернiвецький коледж
дизайну та економiки>.

2. З урахуванням доведених коледжу MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраiЪи проектних пок€}зникiв фiнансування соцiальних випJIат, встановити
однаковий для Bcix KypciB та спецiальностей лiмiт стипендiатiв в розмiрi 45
вiдсоткiв кiлькостi студентiв денноТ форми навчання, якi навчаються за
державним замовленням на певному Kypci за певною спецiальнiстю станом
на 01 сiчня 201,7 року.

3.До розробки MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи Примiрного
Порядку При формуваннi рейтингу успiшностi студентiв керуватись п.14
Тимчасових Правил призначення i виплати стипендiй студентам ,Щержавного
Вищого навч€tJIьного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>,

де вк€ваний обов'язковий перелiк вимог, якi повиннi бути дотриманi при
його формуваннi.

4.До 15 лютого 2017 року затвердити остаточну редакцiю тексту
Правил призначення i виплати стипендiй студентам ,Щержавного вищого
навчЕtльного закладу кЧернiвецький коJIедж дизайну та економiки>.

5. Контропь за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк
ýýпвддгогlчнАЪВW



рIшЕння
Педагогiчшоi ради,.Щержавного виIцого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Ng 01-09/130.01 .201-7 р.

Про затвердження розмiру плати за
проживання у студентсъкому гуртожитку
в 2017 роui

н. о. та
пiдвищення
Педагогiчна

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк

Заслухавши iнформацiю головного бухгалтера Чобану
помiчника директора Пекарського М. I. щодо необхiдностi
розмiру оплати за проживання в студентському гуртожитКУ,

Рада

УхВАЛИЛА:

1, Встановити мiсячний розмiр оплати за проживання у гуртожитку в

cyMi 332 грн для осiб, якi е здобувачами вищоi освiти у,Щержавному вищому
навчальному закладi кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> згiдно з
Розрахунком (Щодаток 1).

2. Встановити мiсячний розмiр оплати за проживання у гуртожитку в

cyMi 460 грн для осiб, якi е здобувачами вищоi оовiти в iнших вищих
навч€tльних закпадах MicTa Чернiвцi згiдно з Розрахунком (Щодаток 2).

3. Погодити розмiри оплати за проживання у студентському
гуртожитку з органом студентського самоврядування - Стулентською раДоЮ.

4. Контроль за виконанням рiшення з€lлишаю за собою.

Голова ради ъ
огlчнАв DD

rдА ýя
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Додаток 1

до рiшення Педагогiчноi ради .Щержавного
вищого навчального закладу кЧернiвецький
колед}к дизайну та економiки> J\Гs 01-09/1 вiд
30.01.2017 року

Розрахунок розмiру плати
за проживання у ryртожитку за адресою: м. Чернiвцi, вул. 28 Червпя,2

для осiб, якi с здобувачами вищоiосвiти в Щержавному вищому навчальнОмУ ЗаКЛаДi
<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

tla2017 piK (з 01.02.2017 р.)

.Щанi по ryртожитку:
Загальна площа - 875,0 м2.
Житлова площа * 429,7 м2.
Балансова BapTicTb ryртожитку згiдно з експертною оцiпкою - 485374,00 грн.
Кiлькiсть лiжко-мiсць - 55.
Гуртожиток обладнаний: опЕчIенням, хоподним водопостачанням, водовiдведенням,
електроенергiею, гtвовими плитап,{и для приготування Iжi, смiттепроводом.
Гуртожиток мас: загальну кухню та душову коридорного типу.

м
з/п

Види посJryг
Тариф на житлово-
комунальнi послryги

(з ПДВ)

Розрахунок BapTocTi
плати за проживання у

гуртожитку

Ставка
на1

л/мiсце
(гон.)

1 Орендна плата 106,02 грн.
на 1 л/мiсце

|06,02 грн. л/мiсше 106,02

2 Водопостачання та
водовiдведення

13,б4 грн. за 1 м'
(9,09 +4,55)

lЗ,64 грн,* 0,95 м" на
1 людину у мiсяць -

норма витратхолодноi
води у ryртожитках iз
загаJIьними кухнями i
душовими коридорного

типY

|2,96

J опалення 140,40 грн.
на 1 л/мiсце

140,40 грн. 140,40

4 Електроенергiя 0,41 кВт/год* 2,З639
грн. на 1 людиrry

0,97 грн.*30 днiв 29,|0

5 споживанпя
природного газу

19,82 грн на 1 людину
(плита га:}ова i газовий

водонагрiвач)

19,82 грн. на 1 л/мiсць 19,82

8 ,Щератизацiя грн. на 1 л/мiсце 2,2l грн. л/мiсць 2,21

9 ,Щезiпфекцiя грн. на 1 л/мiсце 4,55 грн. л/мiсць 4,55

10 Утримання
гуртожитку

грн. на 1 л/мiсце 43,15 грн. л/мiсць l6,94

усього для лiжко_мiсць
з загальною кухнею та
душовими коридорного
типY

грн. на 1л/мiсце х 332,00

у fr(-аГоловний бухгалтер Н. О. Чобану



.Щодаток 2

до рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного
вищого навчаIIьного закладу <Чернiвечький
коледж дизайну та економiки> JtlЪ 01*09/1 вiд
30.01.2017 року

Розрахунок розмiру плати
за проживання у гуртожитку за адресою: м. Чернiвцi, вул. 28 Червня,2

для осiб, якi с здобувачами вищоi освiти в iнших вищих навчальних закладах MicTa
Чернiвцi, lнa2011piK (з 01.02.2017 р.)

laHi по ryртожитку:
Загальна площа - 875,0 м2.
Житлова площа - 429,7 м2.
Балансова BapTicTb ryртожитку згiдно експертноi оцiнки - 485З74,00 грн.
Середня кiлькiсть лiжко-мiсць - 55.
Гуртожиток обладнаний: опаленням, холодним водопостачанням, водовiдведенням,
електроенергiею, гЕLзовими плитами для приготування iжi, смiттепроводом.
Гуртожиток мае: загаJIьну кухню та душову коридорного типу.

м
з/п

Види послуг
Тариф на житлово-
комун€rльнi послуги

(з ПДВ)

Розрахунок BapTocTi плати
за проживання у

ryртожитку

Ставка
на1

л/мiсце
(гон.)

1 Квартплата l9,28 грн. за 1 м'
житловоi площi

l9,28 грн.*7,4| м' t42,86

2 ВодопостачаЕня
водовiдведення

13,64 грн. за 1 м'
(9,09 +4,55)

|3,64 грн.* 0,95 м'на 1

людиЕуу мiсяць-норма
витрат холодноi води у

гуртожитках iз загальними
кухнями i душовими

КОDИДОDНОГО ТИПУ

|з,64

a
J опалення 140,40 грн на 1 л/мiсце 140.40 грн. 140,40
4 Електроенергiя 0,72 кВт/год* 2,З639

грн. на l людину
1,71 грн.*30 днiв 51,30

5 споживання
природшого гiву

38 грн. на 1 людину
(плита газова i газовий

водонагрiвач)

38,00 грн. л/мiсuь з8,00

6 Плата за утриманння
будинкiв i споруд та
прибудинкових
територiй

1 м' загальноi займаноi
площi (15,8 м2)

1,61 грн. * 15,8 м' 25,44

7 Вивiз твердих
побутових вiдходiв

грн. на 1 людину 8,40 грн. л/мiсць 8,40

8 .Щератизацiя грн. на 1 л/мiсце 3,21 грн. л/мiсць з,21,

9 дезiнфекцiя грн. на 1 л/мiсце 6,95 грн. л/мiсць 6,95
10 Утримання

ГYDТОЖИТКЧ
грн. на 1 л/мiсце 29,80 грн. л/мiсць 29,80

Усього для лiжко-мiсць
з загальною кухнею та
душовцми коридорпого
типч

грЕ. па 1 л/мiсце (Постанова НКРЕКП
вiд 29.09.2016 J\!l 2126)

./,)

460,00

Головний бухгалтер
,,ао/

Н. О. Чобану



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчальЕого закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Jф 01-09/130.01 .20117 р.

Розгляд та затвердження Правил прийому ло
,Щержавного вищого навч€lльного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>
в 2017 рочi

Заслухавши iнформацiю I\dетодиста вiддiлення, вiдповiдального
секретаря гlриймальноi KoMiciT Кисилицi Н. М. щодо розгляду та
затвердження Правил прийому до ,Щержавного вищого навч€Lльного закладу
кЧернiвецъкий коледж дизайну та економiки> в 20|7 роцi, Педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

l. Питання розгляду та затвердження Правил прийому до .Щержавного
вищого навч€[льного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> у
2017 рочi внести до порядку денного Педагогiчноi ради коледжу пiспя
державноi реестрачii MiHicTepcTBoM юстицiТ Украiни Умов прийому на
навчання для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого
спецiа-тliста в 2017 роцi.

2. Контроль за виконанням рiшення з€Lлишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк

ffiщ
ýflrпо.^.,чu}*

W'



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого

<Лернiвецький коледж дизайну

30.01 .201-7 р.

Про розмiщення тимчасово вiльних коштiв,
отриманих за надання платних послуг,
на вкладних (депозитних) рахунках в установах
банкiв державного сектору

Голова ради

Секретар ради

навчального закладу
та економiки>>

Протокол Ng 01-09/1

Заслухавши iнформацiю директора коледжу Гапей А. В. щодо
розмiщення тимчасово вiльних коштiв, отриманих за надання платних
послуг, на вкладних (депозитних) рахунках в установах банкiв державного
сектору, Педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Бухгалтерськiй службi коледжу розглянути пропозицiю щодо
спiвпрацi з цього напрямку та, при наявностi тимчасово вiльних коштiв,
отриманих вiд надання платних послуг, надати вiдповiдну заяву-пропозицiю
до ПАТ КБ кПриватбанк>..

2. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

А. В. Гапей

М. с. Семенюк

ffi
р;,о
ýl.



рIшЕння
ПедагогiчноI ради .Щержавного вищого навчального закладу

<ёернiвецький коледж дизайну та економiки>>

30.01 .20I-7 р. Протокол Ng 01*09/1

Про переведення студентiв заочноi форми
навчання на вlльн1 мlсця державного замовлення

Заслухавши iнформацiю директора коледжу Гапей А. В., методиста
вiддiлення Кисилицю Н. М., завiдувача вiддiлення Кучiнiка Р. В. та
завiдувача вiддiлення Кусу О. Б. щодо переведення студентiв заочноi форми
навчання на вiльнi мiсця державного замовлення, Педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Задовольнити заяву студенти ТрояновськоТ М. О. та перевести Ti з
0I.02.20|7 р.з форми навчання за рахунок коштiв фiзичних осiб на вiльне
мiсце державного замовлення в групi 4сп-801з кФiнанси i кредит>>.

2. Задовольнити заяви студентiв Бурнази Я. В. (претендент, який мас
найвищий середнiй бал успiшностi) та Згирчи А. Г. (претендент, який займас
друге мiсце за результатами успiшностi та е особою iз багатодiтноТ сiм'i, в
якiй виховуеться 10 дiтей) та перевести ix з 01.02.2017 р. з форми навчання за
рахунок коштiв фiзичних осiб на вiльнi мiсця державного замовлення в групi
lсп-1 82з ск <<Технологii легкоТ промисловостi>>.

3. Вiдмовити у задоволеннi заяви студентам Аефтiнкi В. М. та Козмей
А. ю.

4. Методисту вiддiлення (Кисилицi
переведення на навчання за рахунок
вищезазначених осiб.

5. Контроль за виконанням рiшення з€tJIишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради

Н. М.) пiдготувати нак€в про
коштiв державного бюджету

А. В. Гапей

М. с. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради,Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

30.01 .2017 р.

Про виготовлення документiв про вищу ocBiry

Протокол Ng 01-09/l

А. В. Гапей

М. С. Семенюк

Заслухавши iнформачiю методиста вiддiлення Кисилицю Н. М. щодо
виготовлення документiв про вищу ocBiTy, Педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. .Щипломи молодшого спецiалiста державного зр€вка для випускникiв
коледжу у 2017 роцi виготовляти у ПрАТ <<Науково-дослiдний iнстиryт
прикладних iнформацiйних технологiй> згiдно укладених договорiв з

дотриманням Bcix норм законодавства.
2. Контроль за виконанням рiшення з€Lлишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради



Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу
рIшЕння

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

30.01 .2017 р.

Про план заходiв,Щержавного вищого
навч€шьного закладу кЧернiвецький коледж
дизайну та економiки>> щодо формування,
адаптацii та збереження контингенту
студентiв на 201-71,01 9 роки

Протокол Jф 01-09/1

Заслухавши iнформацiю методиста Мельник А. Т. щодо плану заходiв

.Щержавного вищого навч€tпьного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та
економiки> щодо формування, адаптацii та збереження контингенту
оryдентiв на20|71019 роки, Педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Затвердити План заходiв ,Щержавного вищого навч€tльного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> щодо формування, адаптацii та
збереження контингенту студентiв на 2017-2019 роки.

2. Контроль за виконанням рiшення з€tлишаю за собою.
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Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк


