
т е р н о п іл ь с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  м е д и ч н и и  у н ів е р с и т е т
їм. І. я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

“  ”  еч
НАКАЗ

№ Ч

Про вартість проживання 
в гуртожитках ТНМУ

Відповідно до п.З розділу 7 Постанови КМУ від 27 серпня 2010 року №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», та 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 «Про встановлення граничного 
розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних 
закладів державної та комунальної власності». Постанови КМУ від 23 листопада 
2016 року №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» (зі змінами). Наказом 
Міністерства освіти і науки України, міністерства фінансів України, Міністерства 
економіки України від 23 липня 201 Ороку №736/902/758 «Про затвердження 
порядків надання платних освітніх послуг державними та комунальними 
навчальними закладами», та розрахунками планово-фінансового відділу ТНМУ , -

НАКАЗУЮ

1. Встановити з 1 липня 2021 року вартість проживання студентів в 
гуртожитках університету 520,00 грн. за одне ліжко -  місце в місяць.

2. Встановити з 1 липня по 30 серпня 2021 року для студентів в гуртожитку 
№1, №2 вартість додаткових послуг за утримання одного ліжко -  місця в місяць:

в двохмісній кімнаті -  870,00 грн. 
в трьохмісній кімнаті -  780,00 грн.

3. Встановити з 1 липня по ЗО серпня 2021 року для студентів в гуртожитку №1 
вартість додаткових послуг та покращених умов проживання за одне ліжко -  місце 
в місяць:

в двохмісній кімнаті -  1305,00 грн. 
в трьохмісній кімнаті -  1065,00 грн. 
в чотирьохмісній кімнаті -  805,00 грн.

4. Встановити з 1 липня 2021 року для аспірантів, магістрів, клінічних 
ординаторів, лікарів інтернів, лікарів курсантів, сторонніх мещканців слухачів 
підготовчого відділення вартість проживання за одне ліжко -  місце в місяць.

в гуртожитку №2 -  1470,00 грн. 
в гуртожитку №3 -  1170,00 грн. 
в гуртожитку№4 -  1560,00 грн.



5. Встановити з 1 липня 2021 року для працівників університету та їх сімей 
оплату за утримання одного ліжко-місця: 

в гуртожитку №2 -  576,00 грн. 
в гуртожитку №3 -  522,00 грн. 
в гуртожитку №4 -  690,00 грн.

6. Стороннім наймачам відшкодувати витрати за тимчасове проживання в 
студентських гуртожитках в розмірі;

150 грн. за одну добу за одне ліжко-місце в кімнатах покращеного типу; 
120 грн. за одну добу за одне ліжко-місце в гуртожитках №2,3,4.

7. Планово-фінансовому відділу:
- щомісяця проводити розрахунки за проживання в гуртожитках 

університету для сімейних мешканців відповідно до чинного законодавства;
- при зміні діючих -нормативно-правових документів щодо встановлення 

граничного проживання в студентських гуртожитках, зміні розмірів стипендії, 
своєчасно здійснювати відповідні перерахунки вартості проживання з внесенням 
змін до даного наказу.

8. Студенти університету, які є дітьми -  сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, особам 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 у гуртожитках безкоштовно.

9. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 
відносяться до категорії 1 та 2; відповідно до п.П ст.20 та п.1 ст.21 Закону України 
«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», сплачують 50% встановленої плати.

10. Встановити безоплатне проживання в гуртожитках університету 
студентам з числа осіб, які навчаються за денною формою навчання:

визнаним учасниками бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, 
постраждалим учасникам Революції Гідності відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - до 
закінчення університету;
батьки яких визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 
внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» - до досягнення ними 23 років;
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 -  до досягнення ними 23 років;



батьки яких 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 демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності - до 
досягнення ними 23 років.
11. Встановити вартість проживання у студентських гуртожитках з 

пільговою оплатою в розмірі 260,00 грн. в місяць за одне ліжко-місце, студентам з 
числа осіб, які навчаються за денною формою навчання:

- зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (за умови, що вони не 
отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг») - до 
досягнення ними 23 років;
які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (за умови, що 
вони не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг») - до 
досягнення ними 23 років.

12. Бухгалтерській службі при нарахування плати за проживання в 
гуртожитках керуватися вище встановленими розмірами.

13. Канцелярії даний наказ довести до відома головного бухгалтера, 
директора студмістечка, начальників навчального та наукового відділів.
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