
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НАКАЗ
______________ м. Кам’янець-Подільський № ________

Про встановлення вартості 
проживання у гуртожитках 
на 2022-2023 н.р.

Відповідно до Положення про студентський гуртожиток Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм 
власності“ від 27 серпня 2010 р. № 796, спільного наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України  „Про затвердження порядків надання платних 
послуг державними та комунальними навчальними закладами“ від 23 липня 
2010 р. № 736/902/758, спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів 
України „Про встановлення граничного розміру плати за проживання в 
студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 
комунальної форм власності“ від 28 березня 2011 р. №284/423/173, постанови 
Кабінету Міністрів України „Про розміри стипендій у державних та 
комунальних навчальних закладах, наукових установах“ від 28 грудня 2016р. 
№1047, постанови Кабінету Міністрів України „Про надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти“ від 23 листопада 2016 року №975

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 1 вересня 2022 року вартість проживання в гуртожитках 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:           
        1.1. Для студентів денної та заочної форми навчання та для студентів 
інших навчальних закладів – 800,00 грн. за місяць (ліжко-місце);
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1.2. Для сторонніх осіб на умовах постійного проживання – 950,00 грн. за 
місяць (ліжко-місце); 

1.3. Для сторонніх осіб на умовах короткострокового проживання в 
кімнатах із звичайними умовами проживання – 150,00 грн. (у т.ч. ПДВ) за добу 
(ліжко-місце);

1.4. Для сторонніх осіб на умовах короткострокового проживання в 
кімнатах з поліпшеними умовами проживання – 220,00 грн. (у т.ч. ПДВ) за добу 
(ліжко-місце).

3. Голові комісії з поселення, комендантам та завідуючим гуртожитків 
забезпечити укладання додаткових угод до Договорів на проживання у             
2022-2023 н.р., які укладені, але не оплачені в повному обсязі до моменту 
набрання чинності даного Наказу. 

4. Плата за проживання в гуртожитку вноситься не менш ніж за місяць 
уперед на розрахунковий рахунок університету.

5. Відповідно до абзацу 6 пункту 1 спільного наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства фінансів України „Про встановлення граничного розміру плати за 
проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної 
та комунальної форм власності“ від 28.03.2011 р. №284/423/173 студенти, 
абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

6. Відповідно до п.п.1 п.4 Порядку та умов надання державної цільової 
підтримки деяким категорія громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2016 р. за № 975  студенти з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до п.19 частини першої  статті 6 Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“  забезпечуються гуртожитком 
безкоштовно.

7. Відповідно до п.п.3 п.4 „Порядку та умов надання державної цільової 
підтримки деяким категорія громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2016 р. за № 975 студенти з числа осіб, зазначених у п.п.3 і 4п.1  „Порядку 
та умов надання державної цільової підтримки деяким категорія громадян для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти“ забезпечуються гуртожитком 
безкоштовно.

8. Відповідно до п.п.2 п.4 „Порядку та умов надання державної цільової 
підтримки деяким категорія громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2016 р. за № 975  студенти з числа дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій відповідно до п.19 частини першої  статті 6 Закону України „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ забезпечуються 
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гуртожитком з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним 
закладом в установленому законодавством порядку.

9. Відповідно до п.п.4 п.4 „Порядку та умов надання державної цільової 
підтримки деяким категорія громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2016 р. за № 975  студенти з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо 
переміщені особи, забезпечуються гуртожитком з пільговою оплатою у розмірі, 
визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством 
порядку за умови, що зазначені особи не отримують допомогу відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р.№ 505 „Про надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“.

11. Розмір квартирної плати в гуртожитках університету з 01.09.2022 року 
становить 26,66 грн. за 1 кв. м житлової площі.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Сергій КОПИЛОВ

Проєкт наказу вносить
Заступник головного бухгалтера Тетяна    

КАЧИНСЬКА

ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної роботи 
(адміністративно-господарська робота
та розвиток матеріально-технічної бази) Олег    

РАЧКОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер ОЛЕНА СІДОРОВА

Голова профкому студентів Юлія ШТЕФАНКО

Голова профкому співробітників Борис КОВАЛЕНКО

Керівник юридичного сектора Валерій МЕЛЬНИК


