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КАЛИНІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
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НАКАЗ

м. Калинівка № /А С

Про вартості проживання 
студентів в гуртожитку коледжу

Відповідно до положення про гуртожиток, наказу МОН України, 
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 
N 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами», Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» , Житлового кодексу та Наказу МОН, молоді та 
спорту України, Міністерства фінансів України, МОЗ України від 28.03.2011 N 
284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в 
студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 
комунальної форм власності», калькуляції вартості проживання студентів в 
гуртожитку коледжу та з метою приведення вартості проживання студентів в 
гуртожитку коледжу до фактичної собівартості, що склалась станом на 
01.02.2022 року

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01.02.2022 року:
1.1. місячну плату за проживання у студентському гуртожитку

студентів які навчаються в коледжі на державній та контрактній 
формі навчання в розмірі 500 грн/місяць.

1.2. В становити вартість послуги на проживання у гуртожитку коледжу
за добу :

- для абітурієнтів коледжу та їх батьків, у розмірі 50,00 грн.
- для сторонніх осіб, спортсменів, які перебувають у відрядженні 

чи на змаганнях у розмірі 110 грн.
2. Студенти коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, а також студенти які в період навчання у віці 
від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком 
безкоштовно.

3. Плату за проживання в гуртожитку вноситься:

і



- студентами денної форми навчання посеместрово (один раз на 5 
місяців)

- абітурієнтами та їх батьками перед поселенням в гуртожиток.
- іншими особами та спортсменами, які перебувають у

відрядження та на змаганнях перед поселенням у гуртожиток.
4. Бухгалтерії коледжу нарахування плати за проживання в гуртожитку 

студентам здійснювати дцх чи розміру 500 грн/місяць.
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