
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
Н А К А З  

по Горлівському інституту іноземних мов 
 

№ 35   
 
м. Бахмут         03 лютого 2021 
 
 
Про встановлення вартості проживання  
в студентському гуртожитку 
 
          Керуючись Законом України «Про вищу освіту», постановою КМУ від 27 
серпня 2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та 
Міністерства фінансів України від 23 липня 2010р. № 736/902/758 «Про 
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 
навчальними закладами» 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити з 01.01.2021 року кошторис і розрахунки вартості 
проживання в студентському гуртожитку, розташованому за адресою: 
м. Бахмут, вул. Південна, 2-а (додатки 1, 2, 3) та розмір плати за 
проживання в гуртожитку для статистичної звітності (додаток 4). 

2. Встановити з 01.01.2021 року щомісячну плату за проживання в 
гуртожитку інституту (одного ліжко-місця): 

- для студентів, аспірантів, абітурієнтів – 819 грн. (у т.ч. за добу – 
27 грн.); 

3. Встановити безоплатне проживання в студентському гуртожитку 
наступним категоріям здобувачів вищої освіти інституту денної 
форми навчання: 

3.1. студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, особам з їх числа, а також 
студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 
залишились без батьків (до закінчення навчального закладу, 
при вступі – до 23-річного віку). 



3.2. особам, визнаними учасниками бойових дій відповідно до п.19 
частини першої ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» (до досягнення ними 23 
років). 

4. Встановити проживання в студентському гуртожитку з пільговою 
оплатою у розмірі 50% від щомісячної плати за проживання в 
гуртожитку наступним категоріям здобувачів вищої освіти інституту 
денної форми навчання (до досягнення ними 23 років): 

4.1. дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 
п.19 частини першої ст. 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

4.2. дітям, зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи (за 
умови, що вони не отримують допомогу відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014р. 
№505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”). 

5. Головному бухгалтеру Світлаковій І.В. забезпечити: 
5.1. нарахування плати за проживання в студентському гуртожитку 

відповідно до встановлених розмірів; 
5.2. здійснення контролю за надходженням коштів від оплати 

послуг з проживання в гуртожитку та спрямовування їх на 
утримання гуртожитку та оплату комунальних послуг. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за заступником директора з 
АГР Говгаленком Є.Ю. 

 
 
 
Директор                                                                                      Є.М. Бєліцька 
 


