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Згідно з Постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. №796 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами систем освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» зі

'ш т: Постановою КМУ від 2^. 1 1.2016 р. №975 «Про надання державної цільової 
підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». 
Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України. Міністерства 
економіки України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання 
платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», Наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 28.03.2011 року №284/423/173 «Про встановлення граничного розміру 
плати зп проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 
комунальної форм власності» та бухгалтерськими розрахунками, згідно з наказом Сум ДУ від 
19.07.2019 р. № 0546-1 та бухгалтерськими розрахунками

НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.09.2019 р. наступну місячну плату за проживання у гуртожитках 

Політехнічного технікуму КІ СумДУ, встановлену відповідно до наведеного кошторису 
(тол №1. за умови проживання не менше місяця):

№ п/п Категорія мешканців Щомісячна плата, грн.

1 Для студентів 325,00

2 Для інших осіб, з ПДВ (в т.ч. слухачів підготовчих 
курсів, працівників іехнікуму, які працюють на 
постійній основі за запрошенням закладу освіти)

390,00

2. Встановити з 01.09.2019 р. наступну щомісячну плату за проживання у гуртожитках 
1 Іолітехнічного технікуму КІ СумДУ, встановлену відповідно до наведеного кошторису (дод. 
№7. за у м о в и  проживання не менше місяця під час літніх канікул):



№ п/п Категорія мешканців Щомісячна плата, грн.
1 Для студентів 187,50

2 Для інших осіб, з ПДВ (в т.ч. слухачів підготовчих 
курсів, працівників технікуму, які працюють на 
постійній основі за запрошенням закладу освіти)

225,00

3. Встановити з 01.09.2019 р. добову плату за проживання у гуртожитках 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ, встановлену відповідно наведеного кошторису (дод.№3, 
за умови проживання менше місяця):

М'з/п Категорія мешканців Добова плата, грн.
1 Для студентів, учнів шкіл 55,00

2 Для інших осіб, з ГІДВ (в т.ч. слухачів підготовчих 
курсів, абітурієнтів, відряджених в технікум
співробітників, а також батьків студентів, які 
поселилися з дозволу адміністрації у кімнатах 
гуртожитку)

66,00

4. Абітурієнти та студенти Політехнічному технікуму КІ СумДУ, які є дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами із числа дітей-сиріт та дітей.
і,о Давленими баї ьківської о піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18- 
23 років, або до закінчення навчання, залишились без батьків, проживають у гуртожитках 
безкоштовно.

5. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та відносяться до 
категорії 1 та 2, відповідно до п. 11 ст. 20 та п.1 ст.21 ЗУ «Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», сплачують 50 % 
встановленої плати.

(>. Исіаіювиги:
6.1 Особам, яким надається державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти 

відповідно до «Порядку та умов надання держаної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» (далі - Порядок), затвердженого 
КМУ 23.11.2016 р. №975, наступні фінансові умови проживання в гуртожитку:

- особам, що навчаються і є учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч. 1 ст. 6 ЗУ 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - безкоштовне проживання;

і ;• щм які < дітьми осіб, визначених у часниками бойових дій відповідно до н. 19 ч. 
1 ст.6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту -  пільгова плата у 
розмірі 50% встановленої плати;

- студентам, що є дітьми, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерористичній операції або дітьми осіб, перелік яких 
встановлено підпунктом 3 п.1 Порядку -  безкоштовне проживання;

- студентам, зареєстрованим як внутрішньо переміщеним особам та не отримують
вітповідно то постанови КМУ від 01.10.2014 р. №505 «Про надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- 
комунальних послуг» - пільгова плата в розмірі 50 % встановленої плати.

6.2 Для таких пільгових категорій осіб, яким не надається державна цільова 
підтримка для здобуття вищої освіти, з моменту подачі заяви наступні умови оплати:



- особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» (ст. 10 Закону) сплачують 50 % встановленої плати:

- учасники бойових дій та особи , прирівняні до них, відповідно до ст. 12 ЗУ «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сплачують 25 % встановленої плати.

7. Інваліди війни та прирівняні до них особи, проживають безкоштовно.
8. Платежі, пов'язані з проживанням у гуртожитках, студенти вносять на розрахунковий 

рахунок спеціального фонду Політехнічного технікуму КІ СумДУ за час проживання в 
гуртожитку за виключенням літніх канікул згідно з графіком навчання.

9. У разі зміни заробітної плати, стипендії, вартості комунальних послуг бухгалтерії 
здійснити перерахунок вартості проживання та ввести зміни до даного наказу.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної 
роботи та головного бухгалтера технікуму.

Директор технікуму Т.В.Гребеник

ПОГОДЖЕНО:

Н.М.Кондратенко


