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RIпкондння пллну по нлвчАнню стl Y УЧНIВ, СЛУХЛ

показнпки

Кодп

РiчЕпй
план

Факгичне
виконанняЁlilil

рядка

Кiлькiсть установ 001

Деняе паDчання
кiпliкiсль mчп на початок Dokry 002

кiп(кiсль mvп яа кiяепь ooKv (KBaDTa,ry), чол, 010

Сепепякопi,{на кiлькiсть гDvп. чол, 020

Кiпькiсгь с.тчлентiв rччнiв. слчхачiв). яа початок року, чол, 030 l02 102

ПЕийом, чол. 040 116 116

Прибуло з iнших навчальних закладiв, переведено з lttших видlв

навчання всерединi нilвчмьного замаду i поновлено. чол, 050

Перев9лено до iнших навчальних закладiв i на iяшi види

навчання вс€редиЕi наэчмьного заклад/! чол. 060

Випуск, чол.i

y тому числl за договором. чол,

070
011 86 86

Вйбчло ло закiнчення стDоку навчання, чол. 080 з7

KiлbKicтb студентiв (учнiв, слухачiв) на кiяець року (квартму),

чол, 090 lзz 95

Сеоедньооiчна кiлькiсть сryден гiв ( учнiв. слуlачiв). чол. 100 16 65

Кiлькiсть людино-мiсяцiв навчання 110

середньорiчна кiлькiсть стипендiатiв за рахунок коштlв

хrпччваннl. чол.

12о

1з0

кiлькiсть пнiв хаDччваЕня. люд,-днi (тис,) l40

кiлькiсть педагогiчпих годин, оплачених погодинно 150

Вечiрнс навчаняя

Кiлькiсть грчп на кiнець року ( квартму), од, 160



aепепньопiчЕа кiлькiсть mуп. од. l70

кiлькiсть стyдентiв ( учвiв, сrryхачiв) на початок року, чол, r80

Прийом, чол. 190

Прибуло з iнших навчальних закладiв, преведено на iншl види

навчанпя всерединi навчмьного зaжладу 1 поновлеяо, чол 200 х

Псревелено до iнших навчмьних закладtв l на lвшl видп

навчання всерединi яавчzl,,Iьного заr7-,Iаду, чол, _ 2l0 х

l]ипуск. чол. z20

Вибчло ло закiпчення стDокч навчання, чол. 230

Кiлькiсгь сryлентiв (учнiв, сл),).ачiв) Еа кiнець року (квартму),

чол, 2,40

СепепньоDiчна кiлькiсть студентiв ( учЕiв, слlтачiв), чол_ 250

Кiлькiсть людино-мiсяцiв навчання 260

Кiлькiсть педагогiчних годин, оплачених погодинltо 270

заочне навчання

Кiлькiсть сгYдеЕтiв ( 'у^iиiв, слухачiв) на початок року, чол, 280

llрийом, чол, 290

Прибуло з iнших навчальних закладiв, преведено на iншi види

llавчання всерединi навчмьною замаду l поновлеяо, чол, 300 х

Поревелено до iнших вавчмьних закладiв i на iншi види

шавчання всерединi навчаJIьного закJIаду) чол. зl0 х

ВипYск. чол. з20

Вибчло до закiнчення строку навчання, чол, 330

Кiлькiсть сryдентiв (учнiв, слlхачiв) на кiнець року (квартму),

чол. 340

сеDедньоDiчЕа кiлькiсть студентiв ( учнiв, сл).,{ачiв), чол, з50

Кiлькiсгь людино-мiояцiв навчавня 360

Кiлькiсть педагогiчrtих подин, оплачених погодинно 370



Б. IНШI ПОКЛЗНИКИ

l'Iримiтка: По рядкfu\ l50, l70, 370 середнi спецiмьнi Еавчальнi заклади, iншi навчальнi замади l
,Jагмьн) кlлькlсть педагогlчних Iодин.

курси вiлображають
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Головций бухгалтер

" l2" сiчня 20l4 р,

показники

коди

Рiчний
план

Факгичне

Q
рядка

Середньорiчна кiлькiсть ставок педагогlчного псрсонzшу

( вмючаючи сумiсникiв), од. 380

Кiлькiсть gгавок педагогiчного персоналу ( вклюT аючи cyl''lic-

никiв) на кiнець Dоку ( кварта,lу), од. з90

Фонд заробiтноi платrt педагогiчного персоналу без погодинною

фонду або iнших видiв педсгогiчноi заробiтноi плати 400

Погодинвий фонд або irrmi види педегогiчЕо'i заробiтно'l' плати 410 1з0 000 29 100

t{iлькiсть штатних одиниць адмiн iстративяо-обслуговуIочоIо,

учбово-допомiжноIота iншого персоналу, включаючи персонал

r \ р rожиткiв на KiHeub рок) (квартму} 420

Середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць адмlнlстративно-

обсл}l ов) ючого. учбово-цопоv iжного ,t а iншоrо персонал1.

включаючи персонм ryртожиткtв 4з0

ФоЕд заробiтно'i плати адмiнiстративно-обслуговуючого, учбово-

лопомiжного та iншого персоЕалу, включаючи персонм

гуртожиткlв 440

Кiлькiсть мiсць (лiжок) у ryртожитках на кiнець року ( кварталу),

од, 450

I(онтрольна сума 980


