
Звіт
про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (виконання плану по навчанню

студентів (учнів, слухачів)) (форма № 3-2) 
на 01 квiтня 2019 р.

 
Установа  (18160) Національний Технічний Університет "Дніпровська Політехніка"
Територія  м. Дніпро, Соборний район
Організаційно-правова форма господарювання  Державна Організація (Установа,Заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету   від 10
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Вид 10-Студенти Украiни. Платне навчання.
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп.
Форма складена: за загальним, спецiальним фондом (необхідне підкреслити).

 
 Коди

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ

 02070743
 1210136900

 425

 
Показники Код за

СПОВ
Код

рядка
Річний план Фактичне

виконання
1 2 3 4 5

Кількість установ - 001 1 1
Денне навчання

Кількість груп на початок року - 002 - -
Кількість груп на кінець року (кварталу) 1), чол. - 010 - -
Середньорічна кількість груп. чол. - 020 - -
Кількість студентів (учнів, слухачів), на початoк року, чол. - 030 1 924 1 924
Прийом, чол. - 040 875 -
Прибуло з інших навчальних закладів, переведено з інших видів навчання всередині навчального року і поновлено, чол - 050 - 19
Переведено до інших навчальних закладів і на інші види навчання всередині навчального закладу, чол. - 060 - 21

Випуск, чол.: - 070 538 -
у тому числі за договором, чол. - 071 - -
Вибуло до закінчення сроку навчання, чол. - 080 - 28
Кількість студентів (учнів, слухачів), на кінець року (кварталу), чол. - 090 2 261 1 894
Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів). чол. - 100 2 073,00 1 908,00
Кількість людино-місяців навчання 2) - 110 - -
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, чол. - 120 - -
Середньорічна кількість учнів, які знаходяться на безплатному харчуванні 3), чол.. - 130 - -
Кількість днів харчування, люд.-дні (тис.)3) - 140 - -
Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4) - 150 3 282,00 1 142,00

Вечірнє навчання
Кількість груп на кінець року (кварталу)1), од. - 160 30 30
Середньорічна кількість груп 1), од. - 170 30,00 30,00
Кількість студентів (учінв, слухачів), на початок року, чол. - 180 133 133
Прийом, чол. - 190 68 -
Прибуло з інших навчальних закладів, переведено на інші види навчання всередині навчального закладу і поновлено, чол. - 200 - -
Переведено до інших навчальних закладів і на інші види навчання всередині навчального закладу, чол. - 210 - -
Випуск, чол. - 220 92 -
Вибуло до закінчення сроку навчання, чол. - 230 - -
Кількість студентів (учнів, слухачів), на кінець року (кварталу), чол. - 240 109 133
Середньорічна кількість студентів (учнів. слухачів), чол - 250 139,00 133,00
Кількість людино-місяців навчання 2) - 260 - -
Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4) - 270 5 988,00 1 104,00

Заочне навчання
Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, чол. - 280 1 521 1 521
Прийом. чол. - 290 729 -
Прибуло з інших навчальних закладів, переведено з інших видів навчання всередині навчального закладу і поновлено, чол. - 300 - 31
Переведено до інших навчальних закладів і на інші види навчання всередині навчального закладу, чол. - 310 - 8
Випуск, чол. - 320 696 -
Вибуло до закінчення строку навчання, чол. - 330 - 37
Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), чол. - 340 1 554 1 507
Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), чол. - 350 1 596,00 1 514,00
Кількість людино-місяців навчання 2) - 360 - -
Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4) - 370 696,00 155,00

Інші показники
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи сумісників), од. - 380 180,00 180,00
Кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи сумісників на кінець року (кварталу), од. - 390 180,00 180,00
Фонд заробітної плати педагогічного персоналу без погодинного фонду або інших видів педагогічної заробітної плати - 400 20 747 758,00 3 640 096,12
Погодинний фонд або інші види педагогічної заробітної плати - 410 1 200 000,00 300 736,93
Кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал
гуртожитків на кінець року (кварталу) - 420 251,95 251,95

Сердньорічна кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу, учбово-допоміжного та іншого персоналу,
включаючи персонал гуртожитків - 430 251,95 251,95

Фонд заробітної плати адміністративно-обслуговуючого, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків - 440 13 966 966,00 3 053 534,39
Кількість місць (ліжок) у гуртожитках на кінець року (кварталу), од. - 450 - -
Контрольна сума - 980 35 939 922,90 7 008 504,34

Ректор  
 ______________________  Півняк Геннадій Григорович  
 

Головний бухгалтер ______________________ Сядро Любовь Григорівна
22 квiтня 2019 р.   


