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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення є основним нормативно-правовим документом, який
регламентує

оплату

за

проживання

іногородніх

студентів,

аспірантів,

докторантів, співробітників Національного авіаційного університету (надалі університет) та інших категорій мешканців у гуртожитках Студентського
містечка університету.
1.2. Це Положення є обов’язковим для всіх категорій проживаючих у
гуртожитках Студентського містечка університету.
1.3. Розрахунок вартості (прейскурант) за проживання в гуртожитках
розроблено відповідно до:
- типового положення про студентський гуртожиток вищого навчального
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
13.11.2007 року № 1004;
- примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою
Ради Міністрів УРСР від 03.06.1986 року № 208;
- постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 1994 р. N 226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- Закону України від 28 лютого 1991 року N 797-XII «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»;
- Закону України від 22 жовтня 1993 року N 3552-XII
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- наказів, листів Міністерства освіти та науки України;
- постанов Кабінету Міністрів України;
- положення про Студентське містечко НАУ;

«Про статус
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- типу гуртожитків, площі кімнат, вартості утримання одного квадратного
метру, кількості та категорії мешканців, наявності опалення, каналізації,
гарячого,

холодного

сміттєпроводу,

водопостачання,

користування

твердим,

вартості
м’яким

комунальних
інвентарем,

послуг,

постільною

білизною тощо.
1.4. Розмір оплати за проживання може бути змінений в односторонньому
порядку коли фактичні витрати на утримання гуртожитків перевищують
розрахункову вартість проживання, зміни тарифів на комунальні або в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
1.5. Заселення та переселення з кімнати в кімнату (з гуртожитку в
гуртожиток) студентів проводиться лише першого числа наступного місяця по
особистим заявам чи поданням старшого адміністратора гуртожитку за
дозволом директора Студентського містечка університету (виняток по
заселенню становлять студенти іноземці, абітурієнти, гості, студенти заочної
форми навчання).
1.6. На період літніх канікул (згідно графіку навчального процесу)
студенти зобов’язані звільнити займані місця, здати ключі від кімнат, твердий,
м’який інвентар, повністю розрахуватися за проживання в гуртожитку та здати
відповідні обхідні листи до Комісії з поселення інституту (факультету)
(виняток становлять студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, студенти іноземці та аспіранти). Проживання
студентів у гуртожитку може бути продовжено на літній період на підставі
особистих заяв, за дозволом голови Ради з поселення НАУ, чи іншої
уповноваженої особи, завізованих старшими адміністраторами гуртожитків,
бухгалтерами відділу обліку розрахунків за проживання чи економістами
Студентського містечка університету, директорами (деканами) інститутів та
документів, що підтверджують необхідність проживання в літній період, за
окремою ціною, встановленою на даний період.
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА НАРАХУВАННЯ ЗА ПРОЖИВАННЯ В
ГУРТОЖИТКАХ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА НАУ
2.1. Нарахування оплати за проживання в гуртожитках (при поселенні,
виселенні,

переселенні)

здійснюються

згідно

розрахунків

вартості

за

проживання в гуртожитках Студентського містечка НАУ.
2.2. Підставою для нарахування оплати за проживання є :
- накази ректора університету;
- списки, листи та службові подання (записки) на поселення студентів,
аспірантів та докторантів з дирекцій (деканатів) інститутів (факультетів)
завірені Головою Ради з поселення університету та директором Студентського
містечка;
- договори (копії) найму житлових приміщень, угоди на проживання;
- розпорядження проректора за напрямом, директора Студентського
містечка;
- службові подання (записки) старших адміністраторів гуртожитків
Студентського містечка, завіренні директором Студентського містечка;
- особисті заяви, завізовані ректором,

проректором за напрямом,

директором Студентського містечка.
2.3. Студенти Національного авіаційного університету чи іншого ВУЗу
плату за проживання в гуртожитку вносять у національній валюті України на
розрахунковий рахунок університету через банківську установу або шляхом
внесення готівкових коштів у касу на підставі прибуткового ордеру наперед за
вересень – січень (включно) в день заселення в гуртожиток та остаточні
розрахунки за проживання повинні бути внесені до 20 березня на підставі
платіжних документів.
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2.4. При наявності поважних причин, за клопотанням деканату, ППОСА
НАУ, сектору планування соціальних витрат планово-фінансового відділу та
дозволу директора Студентського містечка університету, термін оплати може
бути відкладений або зменшений період, за який вноситься плата за
проживання (але не менш ніж за місяць наперед).
2.5. Згідно з чинним законодавством при оплаті за проживання
встановлюються такі пільги:
- студенти, які відповідно до постанови КМ N 226 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», знаходяться на повному
державному утриманні – безоплатне проживання;
- студенти, які відповідно до Закону України N 797-XII «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», мають на це право – 50% знижки плати за проживання;
- студенти, які відповідно до Закону України N 3552-XII «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають на це право – 50%
знижки плати за проживання.
Підставою для отримання пільг є подання або довідка сектору
планування соціальних витрат планово-фінансового відділу університету.
2.6. Студенти, аспіранти та докторанти університету, що знаходяться в
академічній відпустці, сплачують за проживання в гуртожитках Студентського
містечка згідно розрахунку цін за проживання відповідно до своєї категорії.
2.7. Категорії мешканців, що проживають згідно договору найму
житлового приміщення, плату вносять щомісяця, але не менше ніж за місяць
наперед (як виняток до кінця поточного місяця за наявності відповідної заяви за
дозволом директора Студентського містечка НАУ), шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок уповноваженого Балансоутримувачем банку,
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вказаного в Договорі або шляхом внесення готівкових коштів у касу на підставі
прибуткового ордеру.
2.8. Співробітники університету можуть сплачувати за проживання в
гуртожитках Студентського містечка згідно укладеного договору найму
житлового приміщення шляхом утримання коштів з заробітної плати згідно
особистої заяви на ім’я ректора університету за підписом бухгалтера відділу
обліку розрахунків за проживання чи економіста Студентського містечка
університету.
2.9. Категорії мешканців, що проживають тимчасово в гуртожитках
студмістечка (гості, абітурієнти, родичі та ін.) сплачують за весь період
проживання наперед.
2.10. Студенти – іноземці, сплачують за проживання в гуртожитку до
кінця навчального року.
2.11. При виселенні з гуртожитку повернення коштів здійснюється
централізованою бухгалтерією на підставі особистої заяви на ім’я ректора
університету за розрахунком бухгалтера відділу обліку розрахунків за
проживання чи економіста Студентського містечка університету протягом
місяця. Повернення здійснюється шляхом зарахування коштів на картковий
рахунок, поштовим переказом на вказану адресу або особисто через касу
університету.
3. РОЗМІРИ ОПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКАХ
СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА НАУ
3.1. Розрахунок вартості (прейскурант) за проживання в гуртожитках
Студентського

містечка

університету

здійснюються

планово-фінансовим

відділом університету згідно чинного законодавства України на підставі даних
наданих відділом обліку розрахунків за проживання, дирекцією Студентського
містечка НАУ, службою головного механіка університету, які є невід’ємною
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частиною для ціноутворення, складання звітності та нарахування оплати за
проживання в гуртожитках Студентського містечка університету).
3.2. Розміри оплати за проживання в гуртожитках Студентського містечка
НАУ встановлюються Наказом ректора, залежно від типу гуртожитків, площі
кімнати, вартості утримання одного квадратного метру, форми навчання,
категорії та кількості мешканців у кімнаті.
3.3. Оплата за проживання студентів розраховується залежно від кількості
мешканців у кімнаті при поселенні/виселенні/переселенні на протязі місяця.
При виселенні з гуртожитку готельного типу №10, оплата за проживання
для інших мешканців не змінюється, якщо протягом місяця (або більше) на
вільне ліжко місце не було заселено інших мешканців (мешканці мають
написати заяву про те, що вільне ліжко-місце може бути зайняте).
Перерахунок проводиться всім мешканцям кімнат за весь період
проживання у випадку, коли старшим адміністратором було виявлено факт
самовільного переселення /поселення мешканця в іншу кімнату;
Якщо виселений /поселений/переселений мешканець прожив два або
більше двох тижнів перерахунок за проживання проводиться всім мешканцям
кімнати.
Якщо виселений /поселений/переселений мешканець прожив менше двох
тижнів перерахунок за проживання не проводиться.
3.4. Студенти інших державних ВУЗів, які отримали дозвіл на поселення
в гуртожитки університету, сплачують відповідно до категорії студента
університету денної форми навчання тільки при наявності довідки оформленої
належним чином.
3.5 В гуртожитках Студентського містечка НАУ оплата за проживання
членів сім’ї студентів, аспірантів, докторантів, співробітників університету та
інших категорій мешканців встановлюється «Розрахунком вартості одного
ліжко/місця». Всі члени сім’ї мешканців проживають відповідно:
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- члени сім’ї студента, проживають за ціною встановленою згідно з
прейскурантом для студента;
- члени сім’ї аспіранта, проживають за ціною встановленою згідно з
прейскурантом для аспіранта;
- члени сім’ї співробітника, проживають за ціною встановленою згідно з
прейскурантом для співробітника;
- члени сім’ї інших категорій мешканців проживають за ціною
встановленою згідно з прейскурантом для інших категорій мешканців.
3.6. Особи, яких поселяють у гуртожитки за дозволом Ректора
університету та

за рішенням Ради з поселення, сплачують за проживання

згідно договору найму житлових приміщень, залежно від типу гуртожитку,
площі кімнати, вартості утримання одного квадратного метру, категорії та
кількості мешканців проживаючих в кімнаті (вартість за проживання 1 особи в
місяць встановлюється наказом ректора «Про сплату за проживання в
гуртожитку» відповідно до категорії мешканця).
3.7.

Вартість

проживання

для

наступних

категорій

мешканців

встановлюється наказом ректора «Про оплату за проживання в гуртожитках
НАУ» відповідно до типу гуртожитку та типу кімнати, як розрахунок за одне
ліжко-місце за кожний день:
- абітурієнти, які прибули на період складання вступних співбесід
(іспитів) чи вже склали вступні іспити та прибули для виробничої практики, за
наявності направлень приймальної комісії (деканатів) та вільних місць;
- студенти заочної форми навчання, інституту післядипломного навчання,
слухачі підготовчого відділення за наявності направлень Інституту заочного та
дистанційного навчання (підготовчого відділення) та вільних місць;
- особи, які поновлюються в університет або складають іспити до
аспірантури чи докторантури, за наявності заяви та документів, які
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підтверджують зазначені обставини або за дозволом керівництва та вільних
ліжко-місць;
- родичі, що приїжджають відвідати мешканця протягом навчального
року згідно заяви та дозволу дирекції Студентського містечка, за умови надання
ліжко-місця;
- студенти, що виселені за розпорядженням директора Студентського
містечка університету за порушення Наказів ректора від 27.10.2008 № 226/Од
«Про формування здорового способу життя, заборону вживання спиртних
напоїв та тютюнопаління в університеті», від 20.04.2010 № 77/Од «Про
формування

здорового

способу

життя,

заборону

розпиття

пива

та

слабоалкогольних напоїв, куріння тютюнових виробів в університеті», «Правил
внутрішнього

розпорядку

в

студентських

гуртожитках

Національного

авіаційного університету», умов угоди на проживання, з дати виходу
розпорядження ;
- студенти, що відраховані з університету, з дати виходу наказу про
відрахування;
- студенти, що відраховані з університету, але не досягли 18-річного віку,
з дати виходу Наказу про відрахування;
- сторонні особи, які поселяються в гуртожитки згідно заяви та дозволу
дирекції Студентського містечка НАУ;
- учасники конференцій, масових заходів університету на підставі Наказу
по університету або за клопотанням керівників підрозділів, інститутів за
погодженням ректора університету (Голови ради з поселення);
- усі мешканці в разі несвоєчасного оформлення документів на
проживання (подовження терміну проживання або користування приміщенням
після закінчення терміну дії договору найму житлового приміщення чи угоди
на проживання до звільнення приміщення).
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3.8. За тарифам навчального року (студент денної форми навчання) в
літній період (згідно графіка навчального процесу) проживають в гуртожитках
студенти:
- які працюють в приймальній комісії, згідно списків наданих
відповідальним секретарем приймальної комісії;
- які працюють в будівельних загонах на підставі списків завірених
Проректором з адміністративно-господарської роботи;
- які працюють в службі охорони та інших підрозділах університету,
згідно списків завірених начальником підрозділу та затверджених проректором
за напрямком;
-

студенти,

які

задіяні

в

організаційній

роботі

студентського

самоврядування університету;
- студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- студентські сім’ї з дітьми;
- студенти, які не є громадянами України денної форми навчання.
3.9. Категорії мешканців, які проживають згідно укладених договорів
найму житлових приміщень сплачують за проживання членів сім’ї відповідно
до категорії мешканця.
4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Відповідальність за укладання угод на проживання студентів,
аспірантів, докторантів покладена на старших адміністраторів гуртожитків, за
укладення договорів найму житлових приміщень інших категорій мешканців –
на заступника директора по поселенню Студентського містечка НАУ.
4.2. Відповідальні за введення нарахувань, оплат за проживання в
гуртожитках Студентського містечка університету та достовірність даних у
відомостях - бухгалтери відділу обліку розрахунків за проживання, економісти,
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провідний інспектор, інспектор по поселенню та адміністратори гуртожитку,
готельного блоку, адміністратори гуртожитків готельного типу №№10, 12 та
Студентського містечка університету (або особи, які їх заміщають).
4.3. Відповідальність за достовірність даних поданих для нарахувань
несуть старші адміністратори гуртожитків, гуртожитку готельного блоку та
адміністратори гуртожитків готельного типу №№10,12 Студентського містечка
університету (або особи, які їх заміщають) та заступник директора по
поселенню.
4.4. Контроль за своєчасністю оплати за проживання несе старший
адміністратор гуртожитку.
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(Ф 03.02 - 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№

Куди передано

Дата

примірника

(підрозділ)

видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис
отримувача

Примітки
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(Ф 03.02 - 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
Підпис
№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

ознайомленої
особи

Дата
ознайомлення

Примітки
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(Ф 03.02 - 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа (сторінки)

№
зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

Підпис

Дата

Дата

особи, яка

внесення

введення

внесла

зміни

зміни

зміну
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(Ф 03.02 - 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

