Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
^уШ^Щ^ХЬ^

Суми

№<Й£££І

^~ Про встановлення граничних ~~'
розмірів плати за проживання у
студентських гуртожитках
Сумського державного
університету
^

Згідно з Постановою КМУ від 27 серпня 2010р. № 796 "Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності", Наказом Міністерства освіти та науки України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010р.
№736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних освітніх послуг
державними та комунальними навчальними закладами" , Наказом Міністерства
освіти та науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2011р. №284/423/173 «Про
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм
власності та розрахунками планово-фінансового відділу
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.09.15 р. наступну щомісячну плату за проживання у
гуртожитках СумДУ, встановлену відповідно до кошторису наведеного в додатку
№ 1 (за умови проживання не менше місяця):
№
з/п

Категорії

Щомісячна

мешканців

плата, гри.

І

Для студентів українського контингенту:

290,00

II

Студенти іноземного контингенту:

III

Для інших осіб, з ПДВ (в т.ч. слухачів, аспірантів,
інтернів та інших осіб) :

'

292,00

ординаторів,

370,00

2. Встановити з 01.09.15р. наступну добову плату за проживання у
гуртожитках СумДУ, встановлену відповідно до кошторису наведеного в
додатку № 2 (за умови проживання менше місяця):
№
з/п

Категорії

Добова

мешканців

І

Для студентів, учнів шкіл:

II

Для інших осіб (в т. ч. слухачів, аспірантів, ординаторів,
абітурієнтів
та інших осіб), з ПДВ:

плата,

грн.
25,00
інтернів,

35,00

3.
У випадку проживання осіб, які навчаються в університеті на денній
формі навчання, неповний місяць розрахунок проводиться виходячи з розміру
щомісячної плати пропорційно кількості фактично прожитих днів.
4.
У разі зміни розмірів заробітної плати, стипендії, вартості
комунальних послуг планово-фінансовому відділу здійснювати перерахунок
вартості проживання з відповідними внесеннями змін до даного наказу.
5.
Абітурієнти та студенти СумДУ, які є дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, особами із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання
у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, проживають в гуртожитках
безкоштовно.
6.
Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та
відносяться до категорії 1 та 2; особи на яких поширюється дія закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст.. 10 Закону)
сплачують 50% встановленої плати.
7.
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них сплачують 25%
встановленої плати.
8.
Інваліди війни та прирівняні до них, особи проживають безкоштовно.
9.
Плату за проживання в гуртожитках студенти вносять (здійснюють)
за 12 місяців.
10. Керівникам
позабазових
структурних
підрозділів
СумДУ
(В.Л. Акуленку, М.М. Антикову, В.В. Бібику, Р.І. Казимірчуку, Т.І. Сороці, Т.В.
Гребеник) підготувати проекти наказів про встановлення вартості проживання у
студентських гуртожитках цих навчальних закладів у
2015/2016 н. р. та
протягом тижня подати на підпис ректорові разом з відповідними
розрахунками, погодженими ПФВ та проректором з фінансово-економічних
питань СумДУ.
11.. Начальнику загального відділу Рибіній О.І. довести цей наказ
начальнику ВРГСМ Вернидуб О.М., проректорам, деканам факультетів,
бухгалтерській службі та адміністраторам гуртожитків університету (а ті в свою
чергу - до відома студентів), а також керівникам позабазових структурних
підрозділів СумДУ.

12. Організацію виконання наказу покласти на проректора з НПР та
організації поза навчальної діяльності Король О.В., контроль за виконанням
наказу - на проректора з фінансово-економічної діяльності Касьяненка В.О.

А.В. Васильєв

В.о. ректора

Проект вносить:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ПФВ
Т.С.Новітченко

Проректор з/НПР та ФЕД
В.О.Касьяненко
Проректор з НПР
та організації позанавчальної діяльності
О.В.Король
Начальник навчально-організаційного
відділу з роботи в позабазових
сдтзуктурних підрозділах
Й^£^>^А.І.Рубан
Голова профспілкового
комітету працівників СумДУ
В.О.Боровик
Голова профспілкової
організації студентів
Г.В.Яковлєва
исконсульт
^ О . М . Кузікова
Студентський ректор
О.І. Товкус

Додаток 1
до наказу від /#0/2015 № ^ і 8 У - І

ЗАТВЕРДЖУЮ

вартості проживання в гуртожитках Сумського державного університету
з 01.09.2015 р.
Щомісячна плата за проживання встановлена для

№
п/п

інших осіб (в т. ч.
слухачів, аспірантів,
студентів українського студентів іноземного
ординаторів, інтернів
контингенту, грн./міс. контингенту, грнУміс.
та інших осіб),
грн./міс.

Статті витрат

1 Опалення та підігрів гарячої води

124,95

124,95

124,95

2

Водопостачання та водовідведення

36,87

36,87

36,87

3

Електроенергія

23,98

23,98

23,98

185,80

185,80

185,80

Комунальні витрати:
4

Оплата праці

59,51

60,98

72,97

5

Нарахування на оплату праці

21,60

22,13

26,48

6

Матеріальні витрати, в т.ч. на придбання
предметів, матеріалів, інструментів,
обладнання та інвентарю

18,85

18,85

18,85

7

Оплата послуг (крім комунальних):

4,24

4,24

4,24

8

Капітальні витрати

4,83

4,83

4,83

290,00

292,00

308,34

Разом:

61,66

ПДВ:

Всього:

290,00

292,00

370,00

Проректор з Н П Р та Ф Е Д

В.О.Касьяненко

Проректор з Н П Р та О П Д

О.В.Король

Начальник П Ф В

Т.С.Новітченко

Економіст

Т.С. Харченко

Додаток 2
до наказу відУ#й%015

№^#У-І

ЗАТВЕРДЖУЮ
'СумДУ
А.В.Васильєв

КОШТОРИС
добової вартості в гуртожитках Сумського державного університету
з 01.09.2015 р.
Добова вартість встановлена для

№
п/п

Статті витрат
студенів, учнів шкіл,

грн./доб.

інших осіб (в т.ч. слухачів, аспірантів,
ординаторів, інтернів.абітурієнтів та
інших осіб), грн./доб.

1

Опалення та підігрів гарячої води

4,23

4,23

2

Водопостачання та водовідведення

1,31

1,21

3

Електроенергія

1,16

1,16

6,70

6,60

Комунальні витрати:
4

Оплата праці

8,88

10,84

5

Нарахування на оплату праці

3,22

3,93

6

Матеріальні витрати, в т.ч. на придбання
предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та
інвентарю

1,82

0,62

7

Оплата послуг (крім комунальних):

4,38

7,18

25,00

29,17

Разом:

ПДВ:

Всього:

5,83

25,00

35,00

Проректор з Н П Р т а Ф Е Д

В.О.Касьяненко

Проректор з Н П Р т а О П Д

О.В.Король

Начальник П Ф В

Т.СНовітченко

Економіст

Т.С. Харченко

