
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

Н А К А З
13.01.2022 р. м. Тернопіль № 9

Про встановлення розміру плати 
за проживання в студентських 
гуртожитках університету

Відповідно до розрахунків та калькуляцій відшкодування вартості витрат за 
проживання в студентських гуртожитках з розрахунку одного ліжко-місця за місяць,

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01.02.2022 року розмір плати за проживання в студентських 
гуртожитках університету:

— для студентів, абітурієнтів в сумі 790,00 грн. без ПДВ за одне ліжко-місце на місяць 
(відповідно до наказу МОН, МФУ, МОЗ України від 28.03.2011 р. № 284/423/173 «Про 
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках 
вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» — граничний 
розмір плати за проживання в студентських гуртожитках не може перевищувати: для 
студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації — 
40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих 
навчальних закладів відповідного рівня акредитації) (2000 00 грн. х 40 % = 800,00 грн.);
— для слухачів курсів довузівської підготовки університету та інших осіб, які 
проживають по договору в кімнатах без засобів обліку енергоносіїв в сумі 948,00 грн. 
(дев’ятсот сорок вісім гривні) в тому числі ПДВ 158,00 грн. (сто п’ятдесят вісім 
гривень) за одне ліжко-місце на місяць.

2. З 01.02.2022 року інші особи, які проживають в студентських гуртожитках 
університету при оплаті вартості за проживання оплачують додаткові послуги згідно з 
розрахунком на підставі договору, а саме за умови:

проживання 1 особи в кімнаті на суму — 116,00 грн. в т.ч . ПДВ - 19,33 грн.
проживання 2 осіб в кімнаті на суму — 85,00 грн. в т.ч . ПДВ -  14,17 грн.

проживання 3 осіб в кімнаті на суму — 75,00 грн. в т.ч . ПДВ -  12,50 грн.

3. Головному бухгалтеру (Савчин В.Л.) забезпечити контроль за надходженням 
коштів до спеціального фонду та здійсненням видатків в межах фактичних надходжень 
університету від плати за проживаннях в гуртожитках та подавати оперативно 
інформацію директору студмістечка про заборгованість студентів та інших осіб.

4. Начальнику відділу у справах молоді (Брославський В.Л.) оприлюднити на 
офіційному сайті університету інформацію про вартість проживання студентів, 
абітурієнтів, слухачів курсів довузівської підготовки та інших осіб, які проживають по 
договору в кімнатах без засобів обліку енергоносіїв.
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5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора студмістечка 
(Миськів А.В.) та головного бухгалтера (Савчин В.Л.).

Богдан БУЯКРектор

Проект наказу вносить:
Заступник головного бухгалтера

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з соціально- економічного розвитку

Головний бухгалтер

Голова первинної профспілкової 
організації студентів

Голова студентського уряду

Директор студмістечка

Уповноважена особа з питань запобіганн 
та виявлення корупції

Начальник юридичного відділу

Марія САВЧЕНКО

Олег ГИРИЛО 

Віктор САВЧИН 

Микола ПІГОВСЬКИЙ

Назар ДОБРЯНСЬКИЙ 

Анатолій МИСЬКІВ 

Володимир БРОСЛАВСЬКИЙ

Ірина СОХІНА


