
Витрати навчальних закладів, пов’язані з підтриманням доступу до ЄДЕБО, виготовленням та отриманням документів 
про освіту, студентських квитків для ОКР бакалавр за навчальний цикл (4 роки навчання) 

(у розрахунку на 1 (одного) студента) 
 

Рік  
Вартість 
підтримки 
доступу до 
ЄДЕБО, грн. 

Вартість 
виготовлення 
документа  
про освіту, 
грн. 

Вартість послуг 
ДП «Інфоресурс» 

по видачі 
документа  про 
освіту, грн. 

Вартість 
виготовлення 
студентського 
квитка, грн. 

Вартість 
додатка до 
диплома 
про вищу 
освіту, грн. 

Разом, 
грн. 

Примітки 

2014 0,63*16=10,08 86,40 3,12 59,70 1,44 160,74  
2015 0,63*16=10,08 34,00 0,00 72,00 0,00 116,08 Децентралізація у 

виготовленні 
документів про освіту 

2016 1,50*16=24,00 34,00 0,00 19,00 0,00 77,00 Децентралізація у 
виготовленні студ. 
квитків 

 



Витрати навчальних закладів, пов’язані з підтриманням доступу до ЄДЕБО, виготовленням та отриманням документів 
про освіту, студентських квитків для ОКР «Магістр» за навчальний цикл (2 роки навчання)   

(у розрахунку на 1 (одного) студента) 
 

Рік Вартість 
підтримки 
доступу до 
ЄДЕБО, грн. 

Вартість 
виготовлення 
документа  
про освіту, 
грн. 

Вартість послуг 
ДП «Інфоресурс» 

по видачі 
документа  про 
освіту, грн. 

Вартість 
виготовлення 
студентськог
о квитка, грн. 

Вартість 
додатка до 
диплома про 
вищу освіту, 

грн. 

Разом, 
грн. 

Примітки 

2014 0,63*8=5,04 86,40 3,12 59,70 1,44 155,70  
2015 0,63*8=5,04 34,00 0 72,00 0,00 111,04 Децентралізація у 

виготовленні документів 
про освіту 

2016 1,50*8=12,00 34,00 0 19,00 0,00 65,00 Децентралізація у 
виготовленні студ. 
квитків 

 

 



Витрати навчальних закладів, пов’язані з підтриманням доступу до ЄДЕБО, виготовленням та отриманням документів 
про освіту, учнівських квитків для учнів професійно-технічних навчальних закладів за навчальний цикл (2 роки навчання)  

(у розрахунку на 1 (одного) учня) 
 

Рік Вартість 
підтримки 
доступу до 
ЄДЕБО, 
грн. 

Вартість 
виготовлення 
документа  про 
освіту, грн. 

Вартість послуг 
ДП «Інфоресурс» 

по видачі 
документа  про 
освіту, грн. 

Вартість 
виготовлення 
учнівського 
квитка, грн. 

Вартість 
додатка до 
диплома, 
грн. 

Разом, 
грн. 

Примітки 

2014 0,63*8=5,04 48,90 3,12 59,70 1,32 118,08  
2015 0,63*8=5,04 1,38 0,72 72,00 2,34 81,48 Зміна порядку 

виготовлення 
документів про освіту 

2016 1,50*8=12,0 2,00 1,00 19,00 2,50 36,50 Децентралізація у 
виготовленні учнів.  
квитків 

 

 


