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Л. ВИКОНАННЯ ПЛЛНУ ПО НАВЧАННЮ СТУ УЧНIВ, СЛУХЛ

показнпки

Коди

Рiчний
цлан

Фактичне
впконацняliо

ф

рядка

Кiлькiсть установ 001

,Щеняе навчаяпя
кiлькiсть myп на початок року 002

Кiлькigгь груп па кiнець року (кварталу), чол, 010

Середньорiчна кiлькiсть груп, чол, 020

Кiлькiсть с-ryдентiв (учвiв. слухачiв), на початок року, чол. 030 692 692

Прийом, чол. 040 456 456

Прибуло з iнших навчмьних закладiв, лереведено з iнших видiв

ЕIавчання всерединl навчмьного закладу 1 поновлено, чол, 050 90

Перевелено до iнших нlвчмьних закладiв i на iншi види

навчання всерединi навчмь!{ого закладr', чол. 0б0

1

Випуск, чол.:

ч Tobty числi задоговором, чол.

070
071 408 408

Вибуло до закiнченвя строку вавчання, чол. 080 з1

Кiлькiсть студеЕтiв (учнiв, слдачiв) на кiяечь року (кварталу),

чол. 090 ,l40 692

СередньоDiчна кiлькiqгь студентiв ( учнiв, сл}хачiв), чол 100 вз2

Кiлькiсть людино-мiсяцiв навчання 110

Соредньорiчна кiлькiсть стипендiатiв за ра.хунок коштiв

бюджеry. чол. l20
Середньорiчна кiлькiсть учнiв, якi знаходяться на бФплатному

хаDчуваннl, чол. l30

Кiлькiсть днiв харчування, люд.-днi (тис,) r40

Кiлькiсть педагогiчних годин, оплачених погодинно t50 15 з64 15 з64



Вечiрнс навчапня
кiлькiсть гDYп на кiнець Dоку ( квартму), од, 160

Середньорiчна кiлькiсть груп, од. 170

Кiлькiсть gryдентiв ( учнiв, слухачiв) ва початок року, чол. l80

Прийом. чол, 190
Прибуло з iЕших навчмьних закладiв, преведено на iншl види

навчання всерединi навчального заклму i поновлено. чол. 200

Перевелено до iнших Ilавчальних зatкладiв i яа iцmi види

навчання всерединi навчального закладу, чол, 210

Випуск. чол, z2o

Вибуло до закiнчення строку нilвчаllня, чол, 230

Кiлькiсть cry.ueHTiB (учнiв, слlхачiв) на кirrець року (квартму),

240

СеDедньоDiчна кiлькiсть студентiв ( учнiв, сл],rQчiв), чол, 2s0

кiлькiсгь людино-мiсrцiв навчалн, 26о

Кiлькiсть педагогiчних годин, оплачених погодинно 270
заочне яавчапня

кiлькiсть сгyдентiв ( vчнiв, сrпхачiв) на початок року, чол, 280 150з 150з

Прийом, чол. 290 з94 з94

Прибуло з iнших навчмьних закладiв, прсведено на iнmi види

навчання всерединi нaвчмьноl о ]акладу i поновлено. чол. 300 52

Перевелено до iнших Еавчальних закладiв i яа iншi види

навчанвя всерединi яавчаJIьного зrкладу, чол. 310
18

Випуск. чол, 320 49l 491

ВибYло до закiнчення строку навчання, чол. зз0 9l
Кiлькiсть студентiв (учнiв, слухачiв) на кiнець року (кварталу),

340 l 406 l з49

Сер9дньоDiчна кiлькiсть студеrrтiв ( учнiв, слlхачiв), чол, 350 l450 l 426

кiлькiqгь людино-мiсяцiв навчання з60

Кiлькiс,ть педагогiчяих годин, оплачених погодинно 370



Б. ШШI ПОКЛЗНИКИ

показники

коди

Рiчнпй
план

Факгичне
виконавпяti(J

рядка

Середньорiчна кiлькiсть ставок педагогiчного персовму
( включаючи сумiсникiв), од. 380 65 55

Кiлькiсть ставок педагогiчного персоналу ( включаючи cyMic-

никiв) Еа кiнець року ( кварталу), од. 390 б5 55

Фонд заробiтноi плати педагоaiчного персоналу без погодияного

фонду або iнших видiв педегогiчноi заробiтноi плати 400 з 177 000 з 1"7 4 
,l79

Погодивний фонд або iншi види педегогiчноi заробiтноi плати 410 з86 000 з74 68з

Кiлькiсть штатних одиниць адмiнiсгративно-обслуговуючого,

учбово-допомiжного та iншого персоналу, включаючи персонаJI

ryDтожиткiв на кiнець року (кварталу) 420 1,7,| 165

Сереляьорiчна кiлькiсгь штатних одиниць адмiнiсгративно-

обсл)говуючого. учбово-допомiжного та iншого персоналу.

включаючи персояaш г}ттожmкiв 430 1,7 | 168

Фонд заробiтяоi плати адмiнiстративно-обслуговуючого, учбово-
допомiжного та iншого персонму, включаючи персонал

ryDтожиткiв 44о з 780 800 з з2,7 922

Кiлькiсть мiсць (лiжок) у ryртожитка,ч на кiнець року ( квартму),

од, 450 l780 l780

Контрольна сума 980
Примiтка: По рялках l50, l70, З70 сер днi спецiальяi навчальнi заклади, iншi навчмьнi заклади i курси вiдображаЮть

загмьнч кlлькlсть педагогlчних годин.

Ректор унiверсптету,

Головний бухгалтер
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T.o.KpyTiKoBa


