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НАКАЗ

« /о» 2021р. м. Луцьк № 1-33

Про встановлення вартості послуги 
з надання приміщення гуртожитку для 
проживання студентів на 2021-2022н.р.

Відповідно до фактичних витрат на утримання студентського гуртожитка з 
метою компенсації витрат коледжу на утримання сту, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних 
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 
власності», спільного наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту 
України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України 
від 23.03.2011р. №284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за 
проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 
комунальної форм власності» та наказу директора від 15.03.2021р. №114 «Про 
затвердження переліку платних послуг»

НАКАЗУЮ:
1. Встановити вартість платної послуги надання приміщень студентського 

гуртожитку для проживання студентів, які навчаються у ТФК Луцького НТУ у 
розмірі:
- 390,00 грн. на місяць

2. Оплата послуги за надання приміщень гуртожитку для проживання 
студентів здійснюється посеместрово при поселенні, з 01.09.2021р. по 
31.12.2021р. в сумі 1560 грн. та з 01. 01. 2022р.по 30.06.2022р. в сумі 2340 грн. в 
термін до 10.02. 2022р.



3. Студенти 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 залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

4. Особи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 
року №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти», які навчаються за денною формою навчання, забезпечуються 
гуртожитком відповідно до вищевказаної постанови.

5. Встановити вартість платної послуги для тимчасового проживання 
абітурієнтів, студентів, викладачів в розмірі - 60 грн за добу.

6. Встановити вартість платної послуги утримання будівель та 
прибудинкових територій для працівників, які проживають в гуртожитку -6,10 
грн. за Ікв м.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з АГР 
Армана М.С. та головного бухгалтера Шавиріну Є. І.

Директор Герасимчук О.О.


