МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

Н А К А З
ЛОАО

№

01- 02- &0£>

м. Одеса

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року
№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, ідо належать до державної і комунальної форми власності», наказу
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. №736/902/758 «Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними
навчальними закладами»,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити вартість платних послуг у сфері житлово-комунальних
послуг, що надаються населенню, а саме:
- студентам ОНАЗ ім. О.С. Попова, КЗІ ОНАЗ ім. О.С. Попова та
студентам, які проживають в гуртожитках ОНАЗ ім.. О.С.Попова і навчаються в
інших ЗВО, починаючи з 01 вересня 2020 року згідно Додатку № 1 до цього
наказу.
2. Бухгалтерії забезпечити перерахунок сплачених коштів.
3. Директорам
навчально-наукових
інститутів,
їх
заступникам,
завідувачам гуртожитків постійно забезпечувати своєчасну оплату та
погашення заборгованості за проживання у гуртожитках Академії.
4. Директорам ННІ постійно забезпечувати перевірку достовірності
наданих студентами засвідчених копій посвідчень учасників бойових дій, які
підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, шляхом
надіслання запитів до Єдиного державного реєстру учасників бойових дій,
ведення якого здійснює Державна служба у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції (01001, м. Київ, пров. Музейний, 12).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника ВПЛРСНТІ
Пучкова В.М.
Підстава: рапорт начальника ПФВ.

В.А.Каптур

Додаток №1
до наказу №
ОА - ЛОВ
в ід « /X »
РУ- 2020 р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректві5'ібьШ ім. О.С. Попова
збієнко
ВАРТІСТЬ
платних послуг у сфері житлово-комунальних послуг
адаї
ОНАЗ ім. О.С. Попова, КЗІ ОНАЗ ім. О.С. Попова та студентаї які зожи
№
з/п
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2.3
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2.5
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Назва послуги

—
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ртожитках ОНАЗ

-в и м ір у
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комуЕ&бЙцих*
послуг) студентів денної форми навчання ОНАЗ ім. О.С. Попова,1<ЗГ місяць
ОНАЗ ім. О.С. Попова та студентів, які проживають в гуртожитках
ОНАЗ ім. О.С.Попова і навчаються в інших ЗВО, що підпорядковані
МЮН України:
гуртожиток № 1
гуртожиток № 1/2
гуртожиток № 2
гуртожиток № 3
гуртожиток № 4
гуртожиток № 5
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комунальних 1 особа /
послуг) студентів денної форми навчання ОНАЗ ім. О.С. Попова, КЗІ
місяць
ОНАЗ ім. О.С. Попова, та які мають право на отримання державної
цільової підтримки у вигляді пільгової оплати проживання в
гуртожитках а саме:
1) студенти з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи (за умови, що вони не отримують адресну
допомогу ВПО відповідно до постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 р.);
2) студенти з числа дітей, які проживають у населених пунктах на
лінії зіткнення, (за умови, що вони не отримують адресну допомогу
ВПО відповідно до постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 р.)
гуртожиток № 1
гуртожиток № 1/2
гуртожиток № 2
гуртожиток № 3
гуртожиток № 4
гуртожиток № 5
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комунальних 1 особа /
місяць
послуг) студентів денної форми навчання ОНАЗ ім. О.С. Попова, КЗІ
ОНАЗ ім. О.С. Попова - що отримали середній бал успішності за
навчання 90-100 (5) та які мають право на отримання державної
цільової підтримки у вигляді пільгової оплати проживання в
гуртожитках, а саме:
1) студенти з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи (за умови, що вони не отримують адресну
допомогу ВПО відповідно до постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 р.);
2) студенти з числа дітей, які проживають у населених пунктах на
лінії зіткнення, (за умови, що вони не отримують адресну допомогу
ВПО відповідно до постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 р.)
гуртожиток № 1
гуртожиток № 1/2

Вартість
послуги, грн.
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гуртожиток № 2

гуртожиток № 3
гуртожиток № 4
гуртожиток № 5
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комунальних
послуг) студентів, які проживають в гуртожитках ОНАЗ ім. О.С.Попова і
навчаються в інших ЗВО, що не підпорядковані МОН України та силами
яких було здійснено ремонт займаних кімнат:
гуртожиток № 1
гуртожиток № 1/2
гуртожиток № 2
гуртожиток № 3
гуртожиток № 4
гуртожиток № 5
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комунальних послуг)
студентів, які проживають в гуртожитках ОНАЗ ім. О.С.Попова і навчаються
в інших ЗВО, що не підпорядкоЕзані МОН України:
гуртожиток № 1
гуртожиток № 1/2
гуртожиток № 2
гуртожиток № 3
гуртожиток № 4
гуртожиток № 5
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комунальних
послуг) студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова та КЗІ ОНАЗ ім. О.С. Попова
денної форми навчання, яким надається державна цільова підтримка
у вигляді безоплатного проживання в гуртожитках Академії (для осіб,
які навчаються за денною формою), а саме:
1) студентів з числа 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”;
2) студентів з числа дітей 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”;
3) студентів з числа дітей, 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 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;
4) студентів з числа дітей 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

130,0
130,0
130,0
130,0

1 особа /
місяць

772.0
774,0
780.0
784,0
795,0
792,0

1 особа /
місяць

1 особа /
місяць

864,0
861,0
875,0
878,0
856,0
864,0
Безкоштовно

7

демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння
Українському народові, виявлені під час Революції Гідності
Проживання у гуртожитках Академії (з урахуванням комунальних
послуг) студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова та КЗІ ОНАЗ ім. О.С. Попова
денної форми навчання, які є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування, особами з їх числа, студентами, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків
Начальник ПФВ

1 особа /
МІСЯЦЬ

Безкоштовно

С. В. Гранатурова

