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кпорядок формуваrlня мiнiмального розмiру плати за навчання для здобуття вишот освiти

на octtoBi iндикативtrоТ собiвартостi>

IНДикативна собi BapTicTb (IC) 

:'j",ЁT й i",iною 
(гри вен ь) :

дL=- 
рк

де EI - встановлений вiдповiдно до законодавства коефiчiснт нарахувань на оплату праui

станом на l сiчня попереднього каJlендарного року. у частках вiд одиницi;

зп - рiчна сума заробiтнот плати прачiвникiв за зага_гtьним фондом державного

(вiлповiлного мiсцевого) бюлжету, якi забезпечували пiдготовку злобувачiв вишот освiти за

державним (регiона,rьним) замовленням, згiдно iз затвердженим в установленому порядку

штатним розписом надавача ocBiTHix послуг за попереднiй калlендарний pik станом на 3 l

грудня, гривень:
вкпt: - рiчна сума видаткiв на оплату комун€rльних послуг та енергоносllв,

затверджена за загаЛьним фонлом держаВного (вiлповiдного мiсuевого) бюджету в кошторисi

надавача ocBiTHix послуI,за попереднiй календарний piK станом на 3l грудня (iз змiнами),

гривень;
рк розрахунковий контингент здобувачiв вищоt освlти. пlдготовка якиХ

здiйснювалu." 
"uдu"ачем 

ocBiTHix послуг на умовах державного (регiона-льного) замовлення,

станом на l жовтня попереднього каJlендарного року, що розрахову€ться вiдповiдно до

порядкУ розподiлУ мiж заклаДами освiти видаткiВ споживання загаJlьного фонлу державного

бкlджету на пiдготовку злобувачiв виrцот освiти на умовах державного замовлення,

затверлженого в установленому порядку, осiб.
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