
Б. Оr, 2022 року

Про заmверdlrення варmосmi
навчання iноземнuх сmуdенmiв за
рахунок кошmiв фiзччнttж mа/або юрuduчнчх осiб

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про !ержавний бюджет УкраТни на 2022 piKu вiд
14.12.202l року, постанови КМУ вiд 27.08.2010 року N9796 <Про затвердження перелiку платних
послуг, якi можуть надаватися навч€tльними закладами, iншими установами та закладами системи
освiти, що наJIежать до державноТ i комунальноТ форми власностi> iз змiнами та доповненнями.
Наказу Мiносвiти iнауки УкраТни, Мiнфiну Украiни, Мiнекономiки УкраТни вiд 23.07.20l0 року
JrlЪ 7зб19021,158 кПрО затвердженнЯ порядкiВ наданнЯ платних послуг державними та
комунtц ьними навчrul ьним и закладами)).
НлКлЗУЮ:

l. Затвердити BapTicTb навчання iноземних студентiв за рахунок фiзичних ,гаlабо

юридичних осiб, зарахованих (поновлених переведених з iнших вищих навчzL,lьних заклалiв) у
2022-2023 навчuu]ьному poui, згiдно додатку }Глl KBapTicTb навчання студентiв на контрактнiй
ocHoBi У ДОНЕЩЬКОМУ НАЦIНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНlВЕРСИТЕТI зарахованих у 2022-
2023 навчальному poui>.

2. Вiллiлу мiжнародних зв'язкiв при укладаннi договорiв зi студе}lтами керуватися
ЗаТВеРДженОю цим наказам <Вартiстю навчання iноземних студентiв за рахунок коштiв фiзичних
таlабо юридичних осiб у Щонецькому начiональному медичному унiверситетi, зарахованих
(поновлених переведених з iнших вищих навчЕLльних заклалiв) у 2022-2023 навчальному poui>,
вiдповiдно додатку JtJЪ l даного Haкirзy.

3. Контроль за виконанням наказу з€tлишаю за собою.
4. Канuелярiт даний наказ довести до бухгалтерськот служби. планово-фiна[{сового.

юридичного вiддiлiв та вiддiлу мiжнародних зв'язкiв.
5. Iнформацiйно-телекомунiкацiйному вiддiлу ланий наказ з додатком розмiстити на сайтi

донЕцького нАцI нАльного м Едич ного ун l вЕрс итЕту.

MIHICTEPCTBo охорон и здороt],я yKPATIj и
донвцькиЙ нАцIонАльниЙ мвличниЙ ушвЕрси.t.Ет

нАкАз

м. Лиман Nо ztrб

В.о. ректора ЗВО, професор

ПОГОЩЖЕНО:

Заступник ректора ЗВО
з фiнансово-економ iчних та
загальних питань

Заступник ректора з правових питань
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рАсимЕtIко

BapTicTb навчання iноземних сту Iltlк KtllllтiB фiзичlll.tх l а/або
юридичних осiб у RoHeubKoMy нацiонал ичtlому уtriверсит,етi, зараховаIlих
(поновлених, переведених з iнших вищих Ilавчальllих закладiв) у 2022-202З lt. р.

* Оплату здiйснювати на територiТ УкраТни в гривrIях з

НБУ на день сплати. I_{iHa вказана opicHToBaHa, можливi

ПОГО!ЖЕНО:

Заступник ректора ЗВО
з фiнансово-економ iчних та
загzLпьних питань

Заступник ректора з правових питань

Головний бухгалтер

Провiдний eKoHoMicT

виконавець
олеся ШУМоВА
050538 l 93з

урахуванI]ям офiчiй Hoгo к),рсу
змirlи.
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;to.rr. ClllA*
221 СТОМАТОЛОГIЯ (украТнська або росiйська мова викладання) 3 700
22 1 СТОМАТОЛОrШ (аrrг,лiйська мова викладання) 4 000
222 МЕДИЦИНА (украТнська або росiйська мова викладання) 3 500
222 МЕДИЦИНА (англiйська мова викладання) :} 700
226 ФАРМАЦIЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦIЯ (освiтня програма
кФармачiя), денна форма навчання (украТнська або росiйська мова
викладання)

3 200

Пiдготовче вiддiлення l 200


