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ПРИКАЗ

<1<26>> авц-*с'га '2021 1: г. І\«-"`1<_тсі<ва М: 06-7 І -(_`(:)(_о1')

На ошшванІ-н-І 1'15.='_|-н<'ш І статьи І (_ІЭо,.г1сра_пъного 'закона от 08 донабры 2(")2(^)[^. Не 3854133

«О (Іъсдєраїіьі[ом біошнє'гс на 2021 год н нпшн'ъвглі-і норнод 2022 н 2023 годов. 3-"о'[*;11›1овн'гь
с,:ш,.=_13-'іоншй разгх--їср 1'осущнарс'гвснных анадсмтоской н с<_›ц1~ншьшнї с'І'І-нїєіщнй с 01 сентября
2021 1'. на 2021/2022 учебный год.

І. Піъсд-'дарогвсі[ная акадєь--Інчсская огннєнінш башалаврнаіНам (ІІ - \*"' к.)
н магистранном-1 2 года обучсш-ы очноі-і (Мою-ты обучсъшя нршноднн--нл

- (ъ 473ру6.
две прооксиды-*111111Іыс а'ггсс'гашн-і на «отлично»

2. 1осуцчарш'вєні[ан акадшгш-Ічєская стннонднні бакалаврпаіггаіх--т (ІІ - \ к.)

н маг:гстраі-П'агы-т. 2. ища обучоінія очнкіъії (І'юръ--ты к:›і3_\--*11с1-11-1я 11р(1111од1111--1г\.-1 - 4 920 руб.
ОДНУ 1І].`_Ц_)Ґ\-1Є}І(}-""[`ОЧНУІО НТТЄС'ГЕІЦІІІО НЦ (((ІГЦПІЧІІОЮ

3. 11_›с_\,-*,.1шрс'гвєнная а]-:адо1\--нічсснам с'г1-111он,'=_шя 'бокалпащэнантаь-т (Н - \/' к.)
1н мєн'ногршп'ам '2 года об),-='чєшш оІ-ніоіїі формы обучсъша нрошєдшнм - 3 172 рук _

"

(НПЦ-'Ґ ІІІЧОМСЪКІЅ-“ГОЧНУІО ДІ'ГТЄСТЕІЦН10 НЦ ((ХОІІОІІІІЛ) ІІ «((іІІ'Г..'ІІ-ІЧІІ0ЮР

4. к'осудароі'всі[ная акадємІ-ічсская сТІ-ншндшя бака_1ІаврнаІпш-т (ІІ - Ю” к.)
н папіс'граІ-ітам 2 годш (под-*чины очной (Іэоръ--іы обд-Нісішя нрошшнш-ш - 1 821 руб.
они»г І1[пом--1с71<5--"|оч]Шо а'гтсстаншо на «хоршно»

5. гос_\;-'Дарс'гве1-|ная анонсыІ-ічос-ная с"1`1-1но|1,-'н1я бакалаврнантад-І І кур *а
н п-Іагнстран'гам І-го года обучения очной форм-нм ьзіЗЬ--'\|с111-1>1, - І 82] руб.
зачнслснньт с 01.09.20211'.

6. 1ось-щарс'гвс!11шя акадємнчєская с'гнпснДъ-ш аспирантам очной форм-на
ОБУЧСННЯ ІІРОІЫС,.›`ІЦЛІГ\"І ІІПОМСЪКУ'ГО'ІІІШО Ё'ГГ'ГСС'ГЦЦІ-ІІО ПРИ уСЛОВІ-ІІ'І

- 8 604 руб.
о'гсу' гс 'І' в і 1 я онєІ І к 1--1 <.<}-1цовле'гвор;т'гслыпо >:› н анадоМ 1 1 чсс к н х
'ъадолжы [но-сто й



7. пъсударс'шснная социальная стипендия обучающш.=1ся очной
(]_шрг×=тг-,і обучсїшя. нршнєдшнх 11ротІсніх-“шчІІую ггггсс'нн,нно н
пгносяншмся ь: ісц'гсшршш-т. указанным в н. 5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 _ 2 712 “а
М* 273-ФҐ3 (ред. от 26.07.2(1НЧГД) "Об обра'юшннш н Рост-1і'існоі-і ` І'д '

Фс,.гщэь11нт|1" но представленню справки. 11одтвєрждшотцнй шношеннс к
_\ ІЦГ'БЦ Н І І ЫМ ІСІІ'ГС ГПРНЯМ .

ІщІръ-нш'э нсгіх-І-'пцст в съшу с лиш-шин І(,_Н'_)'3-І--Ъ [111ншнснрованші со стортнц вы[нссїнїтяъцсй
ОРГЫПІ-І 311111111.

ІўІрнл-Іечшн-Іс: С'гу-гтсіі'гЬІ очной бюджс'пші'і фош-Іы (1631"чанняЧ пшучшоншс. либо не
І10513;чыннцнс 1'єъср--',ца[чс1“вє11ную жмемІ-Ічєску-*ю ш'1-н1єшн--1ю. І----н\=1с|<'т1* право на 1ю.п},='чснпє
госу,."н1рстнс11ной сошшльноі'і стнІ'Ішшн--ъ

Основание: Фєнсрцлыіый 'шкоъ-і о Фєдсраньншт бюджете на 202] гє'щ н
платный нєрініш 2022 н 2022` годов. гн-шы--ю Мннобрнаііу-*шт І\/ІН-І7Ґ19(›3 от 2(').(')7.2(_)21.

нрошьщп заседания с'гнпє:щІ--шныюі-і ком-н--шсііІ-І Мы 01/2021-2022 от 26.1.)82021 г.
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