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Про здійснення оплати в
гуртожитку та призупинення
проживання на час карантину
Згідно з Постановою КМУ від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належить до
державної і комунальної форми власності (в редакції від 03.12.2019),
наказом Міністерства освіти та науки України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758
«Про затвердження порядків надання платних послуг державними і
комунальними навчальними закладами», наказом Міністерства освіти га
науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України,
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», Постановою КМУ України від 11.03.2020
№211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу
С()V1Г)-19», Рішеннями Уряду про продовження карантину, врахо
вуючи економію витрат за комунальні послуги,
НАКАЗУЮ:
1. ПРОВОДИТИ:
Нарахування та оплату за проживання в студентському гуртожитку
таким чином:
1.1.
За студентами, які поселені у гуртожиток, але тимчасово не
проживають через оголошення карантинних обмежень (згідно Рішення
Уряду України) та проведення навчання у дистанційній формі
зберігається місце у гуртожитку.
1.2.
Студенти можуть виселитися з гуртожитку в дистанційному
режимі лише, якщо немає боргів з оплати за проживання у гуртожитку на
момент виселення.
1.3.
Порядок поселення у гуртожиток при відновленні навчання в
приміщенні закладу освіти буде здійснено згідно затвердженої

процедури.
2.
Встановити з 01.09.2020 таку плату за збереження на
поточний навчальний рік ліжко-місця для проживання в студентському
гуртожитку:
2.1. для студентів непільгової категорії - 192,00 гри. за місяць;
2.2. для студентів пільгових категорій (які оплачують 50% від загальної
вартості) - 96,00 гри. за місяць.
Підстава: протокол адмінради № 2 від 31.08.2020.
3.
Заступнику директора з ВР Мельничук А.М. довести даний
наказ до відома студентів.
4.
Адміністратору ЄДЕБО І'рач І.М. розмістити даний наказ на
сайті технікуму.
5.
Головному бухгалтеру Руснак О.І. провести необхідні зміни
в нарахування за проживання в гуртожитку студентами технікуму.
6.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор технікуму
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