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Il1ю оплату за навчаввя

лiкарiв та провiзорЬ у госпрозрахувковому вiддiлетпri факультеry
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Bpaxoв},lo.пr фактиФ{i витрати в залеrrсrостi вiд спецiа,ъвостi на
лiкарЬ i провiзорЬ в госпрозрах}ъковому вiддiлеввi факуътету ФII!О,

1. BcTaEoBEIи olmaтy

паказую:
за навsаЕня дiкарЬ i провiзорiв в

пЬmовку

госпрозрах}fiковому вiллiлевнi

факуjьтету ФЛДО з 0I сiqня 202l року у таклt розмiрах:

1. Навчанпя одного курсанта протяrом

1

мiсяця на передатестацiйних цимах та
тематичне удосконалення лiкарiв i
провiзорiв (на мiсцi)
ВаФсть Еавчаffiя одвого к}lрсаЕта в тt ,кдеБ:
Bapтicтb навчашя одвого ýрсаЕm за 2 пжнi:
Вартiстъ мsчаffiя одяоl о кlрсаыrа за ] тюкй:
ВФтiglь Еавчаffiя одtIото rýpcaвTa за мiсяIЕ:
7я чле,riе rалчцькоТ фармацееmччноi
'rасоцiацii B0ol)
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KypcaHTiB

небюджетних оDганiзацiй 1 мiсяць навчання

оOна?оrпа-8чоловiк:

BapтicTb вавsа!Ея оляоm l]рсаЕIа в
BapтicTb IавчаIfr, одвоф

ý?сfffiа
Bapтicтb }tавчаIшя одното ц?саЕlа
Bapтicтb навчаIяя одноIо ц?саmа
,Цвi zрvпu - 16 чоловiк:
ВаФсть пазсашя од!ого ýрса]ла

тЕкдеБ:

за 2 TФKfii:

за

]

lюкнj:

за Micяlb:
в ]юкденъ:

Bapтicтb яавчаIяя одноIо ýрсанта за 2 Tlorclii
BaPTicTb mэчашя одЕоIо ýрсаIr? за З TEKHi:
Вартiстъ навчаЕfi одЕого Kypcalfia за мiсяцъ:

Трu еоупu - 25 чолобiк:
ВартiФь вавчаЕlя одiого ý/рсм!а в тrкдФlъ:
Bapтicтb

нав

яЕs одвоrо ýpcaTfa за 2 TEKHi:

Bapтicтb Еавчацм одЕото l9?cama за З TDKEii
Вартiстъ нав Irlя одного ýрсаш,а за мiс-fls:
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удосконалення i спецiмiзацii длrя
понадпланових KypcaHTiB бюджетних
орrанiзацiй
4. Тематичнi удосконаленяя дlля

лровiзорiв загального профiлю за
темою "оGнови технологii та
застосуваяня лiкув€lльних косметичних
засобiв"
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2. Оrrлату за вавчаНпя вносити через

балкiвськi устапови або перерахов)rвати Еа
розрах}Ековий рахlток 1tЬерситеry в термiни вказалi в догозорi. '
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