ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
«___» _________ 2020 року

м. Кам’янець-Подільський

№_____

Про надання державної підтримки
деяким категоріям громадян для
проживання у гуртожитках ПДАТУ
На підставі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2016 р. №975 «Про надання державної
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 27
серпня 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»,
постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», за
погодження із Студентським парламентом ПДАТУ,
НАКАЗУЮ:
1.
Встановити розмір пільги при оплаті за проживання в
гуртожитках ПДАТУ для здобувачів вищої освіти, що відносяться до деяких
категорій громадян згідно з Додатком.
2.
Затвердити Порядок надання державної підтримки здобувачам
вищої освіти, що відносяться до деяких категорій громадян для проживання у
гуртожитках ПДАТУ.
3.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного
бухгалтера Громик Т.О.

Ректор

В. В. Іванишин

Проект наказу вносить:
Головний бухгалтер

Т. О. Громик

Погоджено:
Проректор з навчально-наукововиробничих питань розвитку і
адміністративно-господарської діяльності

В. С. Строяновський

Директор центру виховної роботи і
соціально-культурного розвитку

А.Л. Кузема

Юрисконсульт

Порядок
надання державної підтримки здобувачам вищої освіти, що відносяться до
деяких категорій громадян для проживання у гуртожитках ПДАТУ
1.
Для отримання державної цільової підтримки особи, зазначені у
Додатку до цього наказу, подають на ім’я ректора ПДАТУ заяву, складену в
довільній формі, із зазначенням державної підтримки для проживання у
гуртожитках та категорії, до яких відносяться. До заяви додають завірені в
установленому порядку копії документів, зазначених у Додатку до цього
наказу.
2.
Державна підтримка щодо оплати за проживання у гуртожитках
ПДАТУ надається конкретним особам на підставі наказу ректора ПДАТУ,
проект якого вносить відділ фінансування та бухгалтерського обліку.
3.
Особа, яка належить до однієї з зазначених в Додатку категорій
також має право на отримання пільг щодо проживання у гуртожитку у разі:
якщо навчалася за державним (регіональним) замовленням у
державному (комунальному) закладі вищої освіти і не завершила навчання за
певним ступенем вищої освіти, бажає повторно здобути вищу освіту в
ПДАТУ за тим самим ступенем вищої освіти за державним (регіональним)
замовленням, має право на отримання пільг та гарантій, у разі відшкодування
коштів державного або відповідного місцевого бюджету згідно з Порядком
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658;
якщо здобула вищу освіту за державним (регіональним)
замовленням у державному (комунальному) закладі вищої освіти і яка за
станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові
обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується
висновком медико-соціальної експертної комісії.
4.
Державну підтримку щодо оплати деяким категоріям громадян
для проживання в гуртожитках ПДАТУ надається на весь період навчання.
На період вступу абітурієнтів на наступний освітній ступінь до зарахування в
установленому законодавством порядку, мають право на продовження
проживання на умовах пільгової оплати в гуртожитках ПДАТУ, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років.
5.
Державна підтримка деяким категоріям громадян для
проживання у гуртожитках ПДАТУ (згідно Додатку) припиняється:
у разі відрахуванням (якщо не закінчується раніше до досягнення
23 років);

- у разі надання академічної відпустки.
6.
У разі поновлення, повернення з академічної відпустки здобувача
освіти, питання надання його державної цільової підтримки щодо
проживання у гуртожитках розглядається згідно з наданими здобувачем
документами з урахуванням чинного законодавства.

Додаток
Розмір державної підтримки здобувачам вищої освіти,що відносяться до деяких категорій громадян для
проживанняв студентських гуртожитках безоплатно або з пільговою оплатою
№
з/п

Категорія громадян

Документи, які підтверджують Відсоток оплати
Примітка
право на одержання державної за проживання в
підтримки
гуртожитку
1
2
3
4
5
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
1 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
рішення
виконавчого
0%
до закінчення такими особами Університету, але не
піклування, що перебувають під
опікою комітету міської (сільської) ради
довше ніж до досягнення ними 23 років
про надання статусу дитини(піклуванням)
сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування
2 студентам, які в період навчання у віці від 18 до
- свідоцтва про смерть батьків
0%
до закінчення такими особами Університету, але не
23 років залишилися без батьків
довше ніж до досягнення ними 23 років
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття
професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти»
3
особам, визнаним учасниками бойових дій, - посвідчення учасника бойових
0%
Посвідчення учасника бойових дій видається
особами з інвалідністю внаслідок війни, дій встановленого зразка;
відповідно до Порядку надання та позбавлення
постраждалими учасниками Революції Гідності або
статусу учасника бойових дій осіб, які захищали
відповідно до Закону України «Про статус - посвідчення
особи
з
незалежність,
суверенітет
та
територіальну
ветеранів війни, гарантії їх соціального інвалідністю
внаслідок
війни
цілісність України і брали безпосередню участь в
захисту», які навчаються за денною формою встановленого зразка;
антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
або
навчання
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення
- посвідчення
постраждалого
національної безпеки і оборони, відсічі і
учасника
Революції
Гідності
стримування збройної агресії Російської Федерації в
встановленого зразка.
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,
видається відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів

№
з/п

Категорія громадян

1

2

4

5

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій,
особами з інвалідністю внаслідок війни,
постраждалими учасниками Революції Гідності
відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», які навчаються за денною формою
навчання

дітям, один з батьків яких загинув (пропав
безвісти)
у
районі
проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних
у
районі
проведення

Документи, які підтверджують Відсоток оплати
право на одержання державної за проживання в
підтримки
гуртожитку
3
4

- посвідчення учасника бойових
дій
(батька
або
матері)
встановленого зразка;
або
- посвідчення
особи
з
інвалідністю внаслідок війни
(батька або матері) встановленого
зразка;
або
- посвідчення
постраждалого
учасника
Революції
Гідності
(батька або матері) встановленого
зразка;
- свідоцтво про народження
дитини.
посвідчення члена сім’ї
загиблого (дітям загиблих осіб
до досягнення ними 16-річного
віку - довідка, що видається
матері
або
іншому
повнолітньому
члену
сім’ї
загиблої особи, або опікуну);
-

свідоцтво

про

0%

0%

Примітка
5
війни,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302
Посвідчення постраждалого учасника Революції
Гідності встановленого зразка, видається відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 28
лютого 2018 р. № 119 «Деякі питання соціального
захисту постраждалих учасників Революції Гідності»
до закінчення такими особами Університету, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років

видається відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів
війни,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302;
до закінчення такими особами Університету, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років

№
з/п

Категорія громадян

1

2
антитерористичної операції, здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції, здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, які навчаються за денною формою
навчання
дітям осіб, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності, а також дітям осіб, яким
посмертно присвоєно звання Герой України за
громадянську мужність, патріотизм, героїчне
відстоювання конституційних засад демократії,
прав і свобод людини, самовіддане служіння
Українському народові, виявлені під час
Революції Гідності, які навчаються за денною
формою навчання
дітям,
зареєстрованим
як
внутрішньо
переміщені особи, які навчаються за денною
формою навчання

6

7

8

Документи, які підтверджують Відсоток оплати
право на одержання державної за проживання в
підтримки
гуртожитку
3
4
народження дитини.

посвідчення члена сім’ї
загиблого (дітям загиблих осіб
-

0%

до досягнення ними 16-річного
віку - довідка, що видається
матері
або
іншому
повнолітньому
члену
сім’ї
загиблої особи, або опікуну),;
свідоцтво
народження дитини.

Примітка
5

видається відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів
війни,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302;
до закінчення такими особами Університету, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років

про

довідка про взяття на
облік внутрішньо переміщеної
особи

дітям, які проживають у населених пунктах на
довідка про реєстрацію
лінії зіткнення, які навчаються за денною місця
проживання
особи

до 50 %

до 50 %

видається згідно з Порядком оформлення і видачі
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік
внутрішньо переміщених осіб»
до закінчення такими особами Університету, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років
довідка про реєстрацію місця проживання особи,
видається відповідно до Правил реєстрації місця

№
з/п
1

9

10

Категорія громадян

формою навчання

2

Документи, які підтверджують Відсоток оплати
Примітка
право на одержання державної за проживання в
підтримки
гуртожитку
3
4
5
встановленого зразка
проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207

до закінчення такими особами Університету, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
особи з інвалідністю з числа учасників
посвідчення
50 %
видається у порядку, встановленому Кабінетом
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
Міністрів України від 20 січня 1997 №51 «Про
затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1
учасники ліквідації наслідків аварії на
посвідчення
50 %
видається у порядку, встановленому Кабінетом
Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні
Міністрів України від 20 січня 1997 №51 «Про
затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які
відчуження:
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
- з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів;
- з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986
року - не менше 5 календарних днів;
- у 1987 році - не менше 14 календарних
днів, а також потерпілі від Чорнобильської
катастрофи;
- евакуйовані у 1986 році із зони
відчуження (в тому числі особи, які на момент
евакуації перебували у стані внутріутробного
розвитку, після досягнення ними повноліття);
- особи, які постійно проживали у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення з
моменту аварії до прийняття постанови про
відселення, - категорія 2

