
і
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 

КОМ УНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА  
НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬН О-РЕАБІЛІТАЦ ІЙ НА АКАДЕМІЯ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З
м. Запоріжжя №

Про затвердження розміру вартості 
проживання та організацію надання 
послуг проживання в студентському  
гуртожитку

Керуючись законом України «Про вищу освіту», постановою 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 та комунальної форм 
власності», наказами: Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 
№ 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами»; Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту, Міністерства фінансів України та Міністерства 
охорони здоров’я України від 28.03.2011 №284/423/173 «Про встановлення 
граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих 
навчальних закладів державної та комунальної форм власності»
НАКАЗУЮ :

1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2020 калькуляцію вартості 
послуг за проживання в гуртожитку, розташованого за адресою: 69097, 
м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 13 (додатки 1, 2, 3,4,5):

1) встановити, що разом із вартістю проживання мешканці гуртожитку 
сплачують вартість комунальних послуг, яка розраховується за тарифами, 
затвердженими відповідними органами у сфері енергетики та комунальних 
послуг;

2) послуги з водопостачання та водовідведення, електричної енергії та 
природного газу розраховувати пропорційно кількості мешканців гуртожитку. 
Послуги за використання теплової енергії розраховуються для мешканців 
гуртожитку згідно із займаною площею;



3) комунальні послуги не нараховуються мешканцям гуртожитку у 
зв’язку з їх відсутністю понад ЗО календарних днів (крім постачання теплової 
енергії), за умови документального підтвердження.

2. Забезпечити проживання у гуртожитку безкоштовно студентам 
пільгових категорій враховуючи вимоги чинного законодавства України.

3. Надавати знижки за проживання у гуртожитку пільговим 
категоріям студентів враховуючи вимоги чинного законодавства України.

4. Доручити завідувачу гуртожитку Лазарєвій Л.П.:
Організувати поселення у гуртожиток мешканців та підписання договорів на 
проживання у гуртожитку (договору про надання в тимчасове користування 
ліжко-місця в гуртожитку комунального вищого навчального закладу 
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 
обласної ради та комунальних послуг) на підставі списків, поданих деканами 
факультетів академії, заступником директора з виховної роботи педагогічного 
коледжу. Термін дії договорів не може перевищувати одного навчального року:

1) забезпечити зберігання укладених договорів.
2) ознайомити студентів під підпис при поселенні до гуртожитку з

Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, Положенням про 
гуртожиток, провести інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації 
електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, а 
також з правилами користування ліфтами.

3) здійснювати заселення студентів на тимчасово вільні місця 
відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про гуртожиток.

4) видавати студентам на підставі укладених договорів на послуги з 
проживання (договору найму житлового приміщення) у гуртожитку перепустки 
до гуртожитку із правом їх підписання.

5) забезпечити розміщення цього наказу на інформаційних стендах 
гуртожитку.

5. Бухгалтерії академії:
1) щомісячно виписувати рахунки на оплату вартості проживання в 

гуртожитку, комунальних послуг.
2) щомісячно контролювати своєчасність оплати студентами вартості 

послуг проживання у гуртожитку, комунальних послуг.
При виявленні фактів наявності заборгованості із оплати за проживання, 

комунальні послуги у гуртожитку більше місяця -  негайно повідомляти про це 
безпосереднього керівника для вжиття відповідних заходів реагування.

3) вести електронний облік мешканців гуртожитку та оплати відповідно 
до цього наказу.

4) передбачити в кошторисі видатки для надання послуг з проживання 
пільговим категоріям студентів; забезпечити отримання цільової підтримки



відповідно до чинного законодавства для надання пільговим категоріям 
студентів пільгового проживання.

6. Паспортисту Білоіван М.Є.:
1) на підставі укладених договорів на послуги з проживання у гуртожитку 

(договору про надання в тимчасове користування ліжко-місця в гуртожитку 
комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально- 
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та комунальних послуг) 
провести оформлення ордерів на поселення, здійснювати їх облік та зберігання.

2) здійснювати облік осіб, які проживають у гуртожитках, оформлення 
необхідних документів щодо реєстрації місця проживання або місця 
перебування.

3) контролювати своєчасність зняття з реєстрації місця проживання або 
місця перебування осіб, які за будь-якої причини виселяються із гуртожитку. 
Про випадки відмови у знятті з реєстрації місця проживання або місця 
перебування осіб, які за будь-якої причини виселяються із гуртожитку (не 
зняття з реєстрації місця проживання/перебування у строк більше 2-х тижнів з 
моменту виселення із гуртожитку) невідкладно письмово повідомляти 
керівництво Академії.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Познякову О. JI. та директора педагогічного фахового коледжу 
Лопатинську H.A.

Ректор Валентина НЕЧИПОРЕНКО



Додаток 1

наф о/,. ЗАТВЕРДЖУЮ
п\ о б л а З *Яе^ярй^З&р ̂ХННРА" ЗОР

В'ВЇНечипоренко

2 020р.

Калькуляція
вартості проживання на одну особу у гуртожитку по вул.ЕнтузіастівДЗ 

студентів Хортицької академії КЗВО "ХННРА"ЗО Р 

з 01 вересня 2020 н.р.

№ п/г Витрати на утримання гуртожитку
Сума 

витрат на 
рік

Сума 
витрат 
на 1 
місяць

Сума 
витрат 
на 1 
особу 

У
місяць

і Витрати на оплату праці 213310,37 17775,86 111,10

2 Нарахування на оплату праці працівни 46928,28 3910,69 24,44

3
Предмети;матеріали, обладнання та 
інвентар 148800,00 12400,00 77,50

4 Амортизація основних засобів та 235411,20 19617,60 122,61

5 Охорона 13824,00 1152,00 7,20

6 Прання білизни 49200,00 4100,00 25,63

7 Регламентаційні роботи по ліфтам 71280,00 5940,00 37,13

8 Телефонний зв'язок 540,00 45,00 0,28

9
Дезінфекція та дезатиризація м*якого 
інвентарю 26760,00 2230,00 13,94

10 Аналіз стічних вод 6930,00 577,50 3,61

11 Пожежна безпека 12000,00 1000,00 6,25

12 Оренда контейнера для ТПВ 7752,00 646,00 4,04

13 Поточний ремонт приміщень 165720,00 13810,00 86,31

Всього: 998455,85 83204,65 520,03

Кількість проживаючих: 160 осіб

Витрати на 1 особу 520,00грн.

Головний бухгалтер /  / 7_______ Г.В.Ковпаєва

Бухгалтер ГанчеваВ.П.



Додаток 2

Калькуляція
вартості проживання на одну особу у гуртожитку по вуя.ЕнтузіастівДЗ 

студентів педагогічного коледжу КЗВО "ХН НРА"ЗО Р 

з 01 вересня 2020 н.р.

№ п/ Витрати на утримання гуртожитку
Сума 

витрат на 
рік

Сума 
витрат 
на 1 
місяць

Сума 
витрат 
на 1 
особу 

У
місяць

1 Витрати на оплату праці 213310,37 17775,86 59,25
2 Нарахування на оплату праці працівниі 46928,28 3910,69 13,04

3
Предмети(матеріали, обладнання та 
інвентар 148800,00 12400,00 41,33

4 Амортизація основних засобів та 235411,20 19617,60 65,39
5 Охорона 13824,00 1152,00 3,84

6 Прання білизни 49200,00 4100,00 13,67

7 Регламентаційні роботи по ліфтам 71280,00 5940,00 19,80

8 Телефонний зв'язок 540,00 45,00 0,15

9
Дезінфекція та дезатиризація м*якого 
інвентарю 26760,00 2230,00 7,43

10 Аналіз стічних вод 6930,00 577,50 1,93

11 Пожежна безпека 12000,00 1000,00 3,33

12 Оренда контейнера для ТПВ 7752,00 646,00 2,15

13 Поточний ремонт приміщень 578520,00 48210,00 160,70

Всього: 1411255,85 117604,65 392,02

392,00грн.

Г.В.Ковпаєва

Кількість проживаючих: 300 осіб 

Витрати на 1 особу

гуг
Головний бухгалтер ___________ '  ^ /

ЗАТВЕРДЖУЮ
о б л а р

■^-^УХННРА" ЗО Р

Д.Нечипоренко

2 020р.

Бухгалтер ГанчеваВ.П.



Додаток З

ЗАТВЕРДЖУЮ
"ХННРА" ЗО Р

,'ЕЗ.Нечипоренко

2 020р.

Калькуляція
вартості проживання на одну особу у гуртожитку по вуя.Ентузіастів, 13 

студентів , що навчаються у інших закладах освіти 

з 01 вересня 2020 н.р.

№ п/г Витрати на утримання гуртожитку
Сума 

витрат на 
рік

Сума 
витрат 
на 1 
місяць

Сума 
витрат 
на 1 
особу 

У
місяць

1 Витрати на оплату праці 213310,37 17775,86 132,66

2 Нарахування на оплату праці працівни 46928,28 3910,69 27,93

3
Предмети,матеріали, обладнання та 
інвентар 148800,00 12400,00 88,57

4 Амортизація основних засобів та 235411,20 19617,60 140,13

5 Охорона 13824,00 1152,00 8,23

6 Прання білизни 49200,00 4100,00 29,29

7 Регламентаційні роботи по ліфтам 71280,00 5940,00 42,43

8 Телефонний зв'язок 540,00 45,00 0,32

9
Дезінфекція та дезатиризація м*якого 
інвентарю 26760,00 2230,00 15,93

10 Аналіз стічних вод 6930,00 577,50 4,13

11 Пожежна безпека 12000,00 1000,00 7,14

12 Оренда контейнера для ТПВ 7752,00 646,00 4,61

13 Поточний ремонт приміщень 165720,00 13810,00 98,64

Всього: 998455,85 83204,65 600,00

Кількість проживаючих: 140 осіб

Витрати на 1 особу 600,00грн.

Головний бухгалтер ________ ------------------------ Г.В.Ковпаєва

Бухгалтер ГанчеваВ.П.



Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ 
•''т К  о^ЗІ.1Єй.фр КЗВО "ХННРА" ЗОР

Щ
В.В.Нечипоренко

2 020р.

Калькуляція
вартості одного койко-місця у гуртожитку по. вуя.Ентузіастів,13 

для студентів заочного відділення та абітурієнтів 
з 01 вересня 2020р.

№ п/п Найменування витрат Сума на 1 

добу на 1 к/м

1 Заробітна плата 7,11

2 Нарахування ЄСВ 1,56

3 Предмети, матеріали, устаткування 14,15

4 Комунальн і послуги

4.1 Опалення 7,73

4.2 Водопостачання г/в 5,18

4.3 Водовідведення г/в 2,09

4.4 Водопостачання х/в 2,85

4.5 Водовідведення х/в 1,90

4.6 Електроенергія 1,49

4.7 Газопостачання 5,70

4.8 Вивіз ТПВ 2,20

6 Прання білизни 0,20

7 Дератизація 0,84

8 Охорона 0,50

9 Ліфти 0,50

10 Капітальні видатки 26,00

Всього: 80,00

Головний бухгалтер Г.В.Ковпаєва

Бухгалтер Ганчева В.П.



Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ 
КЗВО "ХННРА"ЗОР

.Нечипоренко

2 020р.

вартості одного койко-місця у гуртожитку по. вуя .'Ентузіасті в, 13 
для проживання на період тренінгу та підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників закладів освіти 
в поліпшених умовах комфортності 

з 01 вересня 2020р.

№ п/п Найменування витрат Сума на 1 

добу на 1 к/м
1 Заробітна плата 7,11
2 Нарахування ЄСВ 1,56

3 Предмети, матеріали, устаткування 20,90

4 Комунальн і послуги
4.1 Опалення 7,73
4.2 Водопостачання г/в 5,18

4.3 Водовідведення г/в 2,09
4.4 Водопостачання х/в 2,85

4.5 Водовідведення х/в 1,90

4.6 Електроенергія 1,49
4.7 Газопостачання 5,70

4.8 Вивіз ТПВ 2,20
6 Прання білизни 4,50

7 Дератизація 0,85

8 Охорона 0,50

9 Ліфти 0,50
10 Капітальні видатки 34,94

Всього: 100,00

0^4Головний бухгалтер /  Ч ■— Г.В.Ковпаєва

Бухгалтер Ганчева В.П.


