
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“
НАКАЗ

« 1 0 » червня 2019 р. м. Херсон № 132/6.і.

Про встановлення вартості 
платної послуги та порядок оплати

Відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та 
комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки 
України від 23.07.2010 р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних 
послуг державними та комунальними навчальними закладами», переліку платних 
послуг, затверджених постанови Кабінету міністрів України від 27.08.2010 р. №796 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності», «Положення про порядок надання платних послуг у 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», затвердженого рішенням 
Вченої ради від 29.05.2017 р. №11 та Наказом від 30.05.2017 р. «Про реалізацію рішень 
Вченої ради університету від 29.05.2017 р.» №87/6. і

НАКАЗУЮ:

1. Встановити на 2019 -  2020 навчальний рік розмір плати за проживання в 
гуртожитку:

- для студентів Університету та слухачів Центру довузівської підготовки та 
міжнародної освіти у розмірі 520 грн. за ліжко-місце (з урахуванням вимог спільного 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 р. №284/423/173);

- для аспірантів, докторантів у розмірі 675 грн. за ліжко-місце.
2. Оплата за проживання у гуртожитках здійснюється студентами (аспірантами, 

докторантами) за навчальний рік (12 місяців) та вноситься до 10-го числа першого 
місяця, обраного згідно Договору періоду проживання (3,6,12 місяців). Оплата за 
проживання може також здійснюватися у два етапи: за період з вересня по січень 
(оплата до 10 вересня) та з лютого по серпень (оплата до 10 лютого).

3. У разі проведення ремонтно-будівельних робіт у гуртожитках під час літніх 
канікул (липень-серпень), план яких затверджується розпорядженням по університету, 
та у разі обов’язкового вивільнення кімнат, студенти (аспіранти, докторанти)



звільняються від оплати за проживання за цей період.
4. Студенти-сироти, які знаходяться на повному державному забезпеченні, 

проживають в гуртожитках Університету безкоштовно.
5. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І та II 

категорії), та діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з .цією катастрофою до 
досягнення повноліття сплачують 50% вартості оплати за проживання в межах 
визначених норм.

6. Студентам не старше 23 років, що навчаються за денною формою навчання та

6.1. особами, визнаними учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» або особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 1 «Порядку 
та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти» - забезпечити безоплатне проживання 
у гуртожитках університету;

6.2. дітьми осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» - забезпечити проживання у гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі 50% 
вартості за проживання.

7. Особам, що проживають в гуртожитку, яким за згодою адміністрації 
університету, надано дозвіл на користування в кімнаті власним додатковим 
обладнанням (аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою, холодильником тощо), 
відшкодовувати в повному обсязі видатки на оплату електричної енергії за діючими 
тарифами, пов’язаної з його експлуатацією.

8. Коригувати плату за проживання у гуртожитках у випадку зміни тарифів на 
комунальні послуги.

9. Проректору з адміністративно-господарської роботи Незнамову С.О. 
забезпечити укладання договорів згідно п.1 цього наказу на надання послуги з 
фізичними або юридичними особами в сфері житлово-комунальних послуг.
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