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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ЗА ГУРТОЖИТОК У СТУДЕНТСЬКОМУ
ГУРТОЖИТКУ Кам’янець-Подільського медичного училища по вул.30 років
Перемоги, 9 для всіх категорій мешканців

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОПЛАТУ ЗА ПРОЖИВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ
ГУРТОЖИТКУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО
УЧИЛИЩА за адресом вул.30 років Перемоги,9 для всіх категорій
мешканців
1. Встановлення розміру оплати за проживання у студентському
гуртожитку.
1.1.Встановити розмір оплати за проживання у студентському гуртожитку
медучилища для студентів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства
охорони здоров’я України від 28.03.2011 року №284/423/173 п.1 абз.2, для
студентів училища І рівня акредитації – 40 відсотків розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії.
1.2.п.3 наказу МОНМСУ, МФУ, МОЗУ від 28.03.2011 року №284/423/173 за
бажанням студента який проживає в гуртожитку, адміністрація училища
відповідно до заяви за додаткову плату може надати дозвіл на користування у
кімнаті електричними приладами (згідно додатку №1) з відшкодуванням коштів
які пов’язані з їх експлуатацією.
2. Для студентів при оплаті за проживання встановлюються пільги, згідно
чинного законодавства України
2.1.Сироти проживають в гуртожитку безкоштовно.
2.2.Діти померлих учасників бойових дій мають право на 50% оплату за
проживання, (за наявності відповідних документів.)

2.3. Потерпілі в наслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії мають право на 50%
оплату за проживання, (за наявності відповідних документів).
3. Поселення студентів в студентський гуртожиток проводиться після
оформлення відповідних документів
4.Порядок оплати за проживання в гуртожитку
4.1.Студенти училища сплачують за користування гуртожитком протягом
навчального року, за виключенням літніх канікул (липень-серпень місяць).
Форма оплати - щоквартально, за півріччя, але не менше як на місяць вперед.
Термін оплати не пізніше ніж 14 календарних днів з початку семестру ( за
наявності поважних причин термін оплати може бути продовжений за
клопотанням адміністрації та студентського профкому помісячно).
4.2.При закінчені навчання або при достроковому припиненні дії договору
оплата (відповідно до категорії мешканця ) за користування гуртожитком
здійснюється включно до дати здачі майна, інвентарю, що знаходився у
користуванні, кімнати у придатному для проживання стані та ключів від неї,
що підтверджується повністю оформленим обхідним листом.
4.3.При порушені строків оплати за проживання з мешканцем розривається
угода на проживання.
4.4.Зберігати закріплене за кімнатою майно: меблі, вікна, двері, та інвентар
гуртожитку не псувати і не допускати їх розкрадання, ремонтувати пошкоджені
вікна, двері, та інвентар за власний рахунок.
5.Порядок проживання в гуртожитку інших мешканців
5.1.Проживання в гуртожитку інших мешканців є тимчасовим.
5.2.Сторонні особи які проживають у гуртожитку не набувають права офіційної
реєстрації, не мають права на приватизацію кімнат у гуртожитку.
5.3.Квартирну плату за проживання в гуртожитку стороні особи сплачують
згідно кошторисного розрахунку вартості квартирної плати, затвердженого
керівником .
5.4.Оплату за проживання, електроенергію, теплопостачання, водопостачання
та водовідведення, сміття з урахуванням ПДВ мешканці вносять до 10 числа
наступного місяця в повному обсязі відповідно до розрахунку фактично
спожитих послуг .

5.5 Іногородні абітурієнти та їхні батьки на період вступних іспитів
поселяються у гуртожиток на підставі поданої заяви керівнику і з його дозволу
з оплатою 42 гривень в т.ч. ПДВ на добу за ліжко-місце.
5.6 Родичі, які приїздять відвідувати студента сплачують 42 гривні в т.ч. ПДВ
на добу за ліжко-місце.
5.7. Всі мешканці, у разі несвоєчасного оформлення документів на проживання
(подовження) або несвоєчасного звільнення житла сплачують за кожний день
проживання як сторонні особи.
5.8. Розмір оплати за проживання може змінюватися при зміні відповідних
тарифів згідно з чинним законодавством України.

