
ІНФОРМАЦІЯ 

про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та 

документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про вищу 

освіту” 

Комунального закладу вищої освіти  

"Кам`янського медичного коледжу" Дніпропетровської обласної ради" 

 

Поряд-

ковий 

номер 

Назва інформації або документа 

Адреса на веб-сайті 

здобувача ліцензії 

(ліцензіата) або коментар 

щодо причини 

нерозміщення 
 

1 2 3 

1.  Статут закладу освіти http://med.cc.ua/oficijna-informaciya/ 

2.  
Ліцензії на провадження освітньої 

діяльності 
https://med.cc.ua/oficijna-informaciya/  

3.  

Сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, 

сертифікат про інституційну 

акредитацію закладу 

вищої освіти 

https://med.cc.ua/oficijna-informaciya/  

4.  
Структура та органи управління 

закладу освіти 

https://med.cc.ua/administraciya/ 

https://med.cc.ua/strukturni-pidrozdily/  

5.  Кадровий склад закладу освіти http://med.cc.ua/kadrovyj-sklad/   

6.  

Освітні програми, що виконуються в 

закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою 

https://med.cc.ua/osvitnij-proces/osvitno-

profesijni-programi/  

7.  

Ліцензований обсяг та фактична 

кількість осіб, які 

навчаються у закладі освіти 

https://med.cc.ua/oficijna-informaciya/  

8.  Мова (мови) освітнього процесу 

https://med.cc.ua/wp-

content/uploads/2020/02/statut-2018.pdf  

http://med.cc.ua/wp-

content/uploads/polozhennia-pro-

orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu.pdf  

9.  

Наявність вакантних посад, порядок 

і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його 

проведення) 

http://med.cc.ua/wp-

content/uploads/polozhennia-pro-

poriadok-provedennia-konkursnoho-

vidboru-pry-zamishchenni-vakantnykh-

posad-naukovo-pedahohichnykh-

pratsivnykiv.pdf  

10.  
Матеріально-технічне забезпечення 

закладу освіти (згідно з 

ліцензійними умовами) 

https://med.cc.ua/mtb/  

11.  
Напрями наукової та/або мистецької 

діяльності 

(для закладів вищої освіти) 

https://med.cc.ua/viddili/viddil-naukovo-

doslidnoi-roboti-studentiv/  

https://med.cc.ua/robota-hurtkiv-ta-sektsij/  
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12.  
Наявність гуртожитків та вільних 

місць у них, 

розмір плати за проживання 

https://med.cc.ua/gurtozhitok/  

13.  
Результати моніторингу якості 

освіти 

http://med.cc.ua/osvitnij-

proces/vnutrishnie-zabezpechennia-

iakosti-osvity/ 

http://med.cc.ua/viddili/viddil-

vnutrishnoho-zabezpechennia-iakosti-

osvity/  

14.  
Річний звіт про діяльність закладу 

освіти 
https://med.cc.ua/zvit-direktora/  

15.  
Щорічний звіт про діяльність 

керівника закладу освіти 
http://med.cc.ua/zvit-direktora/  

16.  Правила прийому до закладу освіти 
https://med.cc.ua/pravyla-ta-umovy-

pryjomu/  

17.  
Умови доступності закладу освіти 

для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами 

https://med.cc.ua/osobam-z-osoblyvymy-

osvitnimy-potrebamy/  

18.  
Розмір плати за навчання, 

підготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти 

http://med.cc.ua/vartist-osvitnikh-posluh/  

19.  
Перелік додаткових освітніх та 

інших послуг, їх 

вартість, порядок надання та оплати 

https://med.cc.ua/vartist-osvitnikh-posluh/  

20.  
Правила поведінки здобувача освіти 

в закладі освіти 

http://med.cc.ua/wp-

content/uploads/pravyla-povedinky-

zdobuvachiv-osvity-u-kmk.pdf  

21.  
План заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти 

http://med.cc.ua/wp-content/uploads/plan-

zakhodiv-shchodo-zapobihannia-

bulinhu.pdf  

22.  

Порядок подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти 

http://med.cc.ua/wp-content/uploads/96-

polozhennia-pro-komisiiu-z-rozhliadu-

vypadkiv-bulinhu-tskuvannia-v-kmk.pdf  

http://med.cc.ua/wp-

content/uploads/vrehuliuvannia-

konfliktnykh-sytuatsij.pdf  

23.  

Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти та 

відповідальність 

осіб, причетних до булінгу 

(цькування) 

http://med.cc.ua/wp-content/uploads/96-

polozhennia-pro-komisiiu-z-rozhliadu-

vypadkiv-bulinhu-tskuvannia-v-kmk.pdf  

24.  Бюджет закладу освіти http://med.cc.ua/biudzhet-zakladu/  

25.  
Кошторис закладу освіти на 

поточний рік та всі 

зміни до нього 

https://med.cc.ua/koshtorisi/  
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26.  
Звіт про використання та 

надходження коштів 
https://med.cc.ua/finans/  

27.  
Інформація про проведення 

тендерних процедур 
https://med.cc.ua/zakupivli/  

28.  Штатний розпис на поточний рік 
https://med.cc.ua/publichna-

informaciya/shtatnij-rozpis/  
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