
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти "Корсунь- 
Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка

Черкаської обласної ради"

Н А К А З

04.01.2022 № і-г

Про оплату за проживання в гуртожитку 
студентів в II семестрі 2021-2022 н. р.

Відповідно до постанови КМУ від 27.08.2010 року № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної та комунальної власності», наказу Міністерства освіти і науки 
України , Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України 
№ 736/902/758 від 23.07.2010 року «Про затвердження порядку надання 
платних послуг державними і комунальними навчальними закладами» та 
Положення про надання платних послуг Комунальним вищим навчальним 
закладом « Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка 
Черкаської обласної ради»

НАКАЗУЮ :

1. В погодженні з профкомом педагогічного коледжу встановити оплату 
за проживання в гуртожитках №1 та №2 в II семестрі 2021-2022 навчального 
року в розмірі -  604,00 грн. ( шістсот чотири гривні 00 копійок) за 1 ліжко- 
місце -  40 відсотків розміру мінімальної ординарної ( звичайної) стипендії 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, 
Міністерства фінансів України , Міністерства охорони здоров’я України від 
28.03.2011 року № 284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за 
проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладах 
державної та комунальної форми власності » .

2. Звільнити від оплати за проживання в гуртожитках :
- дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;



- учасників бойових дій та їх дітей;
- дітей та осіб , зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

3. Плату за гуртожиток вносити, як правило, посеместрово. Оплата за 
проживання вноситься безготівково через банківські установи на спеціальний 
рахунок педагогічного фахового коледжу, відкритий в УДКСУ у Корсунь - 
Шевченківському районі, « Платні послуги , що надаються бюджетними 
установами», або утримується щомісячно із нарахованої стипендії згідно 
поданої заяви.

Підстава -  калькуляція вартості проживання в гуртожитку на одну особу 
( додатки 1,2).

Директор

ПОГОДЖЕНО 
Голова профкому

Л. Семененко

Головний бухгалтер
ВИКОНАЛА



Додаток № 1
до наказу № 1-г від 04.01.2022 р

Калькуляція
витрат на одного проживаючого в місяць 

в гуртожитку № 1

1 Заробітна плата та нарахування на неї 236,41
2 Витрати на придбання матеріалів 20,96
3 Витрати сторонніх організацій та поточні ремонти 18,43
4 Опалення 203,81
5 Вода 17,69
6 Водовідведення 17,23
7 Електроенергія 79,65
8 Послуги санепідемстанції 1,16
9 Вивезення сміття 3,19

10 Охорона гуртожитків 5,47

Всього витрат на 1 проживаючого за 1 місяць 604,00

-117,6

-117,6

Головний бухгалтер Л.Луценко



Додаток N9 2
до наказу № 1-г від 04.01.2022 р

Калькуляція
витрат на одного проживаючого в місяць 

в гуртожитку N2 2

1 Заробітна плата та нарахування на неї 203,8
2 Витрати на придбання матеріалів 29,39
3 Витрати сторонніх організацій та поточні ремонти 13,86
4 Опалення 161,76
5 Вода 21,66
6 Водовідведення 21,09
7 Електроенергія 142,76
8 Послуги санепідемстанції 1,4
9 Вивезення сміття 3,56

10 Охорона гуртожитків 4,72

Всього витрат на 1 проживаючого за 1 місяць 604,00

-217,32

-217,32

Головний бухгалтер Л.Луценко


