
MIHlCTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРДТНИ
донЕцький нАцIонАльt{ий мпдичний унIвЕрситЕт

нАкАз

м. Лиман N, L//
Про заmверdмсення варmосmi
навчання вimчuзнянuх сmуdенmiв за
рOхунок кошmiв фiзuчнuх mа/або юрuduчttuх осiб

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про !ержавний бюджет УкраТrrи на 2022 piK,, вiл
14.12.202l року, постанови КМУ вiд 27.08.20l0 року Ns796 кПро затвердження перелiку l,IJlaTllиx
послуг, якi можуть надаватися навчzlльними закJIадами, iншими установами та закладами системи
освiти, що н€rлежать до державноТ i комунальноТ форми власностi> iз змiнами та доповненнями,
Наказу Мiносвiти iнауки УкраТни, Мiнфiну УкраТни, Мiнекономiки УкраТни вiд 23.07.20l0 року
J\Ъ 'lЗбl902l'758 кПро затвердження порядкiв надання платних послуг державними та
комунальними навчrш ьним и закJIадами)).
НдКАЗУЮ:

l. Затвердити BapTicTb навчання вimчuзнянuх студентiв за рахунок фiзичних таlабо
юридичних осiб, зарахованих (поновлених переведених з iнших вищих навчulльних закладiв) у
2022-202з навчЕlльному роцi, згiдно додатку Nэl KBapTicTb навчання студентiв на контрактнiй
ocHoBi у ДОНЕЦЬКОМУ НАЦIНАЛЬНОМУ М ЕДИЧНОМУ YHI ВЕРСИТЕТI зараховани х у 2022-
2023 навчальному poui>.

2. Вiллiлу матерiально - технiчного забезпечення при укладаннi договорiв зi студентами
керуватися затвердженою цим наказам кВартiстю навчання вiтчизняних стулентiв за рахунок
коштiв фiзичних таlабо юридичних осiб у Донецькому нацiональному медичному унiверситетi,
зарахованих (поновлених переведених з iнших вищих навч€Lльних заклалiв) у 2022-202З
навч€шьному роцi), вiдповiдно додатку J\Ъl даного наказу.

З. Контроль за виконанням наказу з€tлишаю за собою.
4. КанцелярiТ даний наказ довести до бухгалтерськоi служби, планово-фiнансового,

юридичного вiддiлiв та вддiлу матерiально - технiчного забезпечення.
\; 5. Iнформацiйно-телекомунiкачiйному вiддiлу даний наказ з додатком розмiстити на сайтi

донЕцького нАцl нАльного м Едичного ун I в ЕрситЕту.
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додаток до наказу по Днму
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р ГЕРАСИМЕНКО

BapTicTb навчання вiтчизняних коштiв фiзичних таlабо юрпдичних осiб

у.Щонечькому нацiональному медичному унiверситетi за перший piK 2022-2023 навчального

року
спецiальнiсть IlapTicTb

навчання за piK,
грн.

221стомАтологIя 36 380

22l СТОМАТОЛОГIЯ на 2 курс (молодшiспечiалiсти) 37 200

222 мЕдицинА 34 ,{00

222 МЕДИL\ИНА на 2 курс (молодшi спецiалiсти) 36 200

226 ФАРМАЦIЯ, ПРОМИСJlОВА ФАРМАЦIЯ, денна форма навчання 21 200

226 ФАРМАЦIЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦlЯ, заочна форма навчання 20 l80
228 пЕдIАтрIя зl 400

28l ПУБЛIЧНЕ УПРАВЛIННЯ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ (на весь перiод

навчання)

26 000
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