
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

НАКАЗ

Про встановлення розміру плати 
за проживання в студентських 
гуртожитках НАКККіМ

Відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу, освіту», пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», пунктів 3, 4 та 5 Порядку та умов надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2016 № 975, пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування», пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

Ф4 надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», спільного 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства 
фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 № 
284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в 
студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 
комунальної форм власності», пункту 5 Переліку платних освітніх та інших 
послуг, що надаються Національною академією керівних кадрів культури і 
мистецтв, затвердженого Вченою радою (протокол від 23.06.2015) та введеного 
в дію наказом Академії від 25.06.2015 № 119-оа та з метою компенсації витрат 
Академії на утримання студентських гуртожитків (ст.13 Бюджетного Кодексу 
України)

НАКАЗУЮ:
1. ' Встановити з 1 вересня 2022 року розмір оплати за проживання в 

студентських гуртожитках Національної Академії керівних кадрів культури і 
мистецтв для студентів денної форми навчання на 2022-2023 рік (за державним 
замовленням та на контрактній основі) в розмірі 650 грн. (шістсот п’ятдесят 
грн. 00 коп.) за місяць (ліжко/місце) згідно калькуляції, що додається.
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2. Забезпечити безоплатне проживання у гуртожитках Академії на 
період здобуття вищої освіти за денною формою навчання та до досягнення 23 
річного віку для наступних категорій осіб:

2.1. діти -  сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 
студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2.2. особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти, діти, один із 
батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

2.3. діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

2.4. діти-інваліди та особи з інвалідністю І -  III групи.
2.5. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, які навчаються 

за денною формою навчання - до закінчення встановленого строку навчання, 
але не довше ніж до досягнення ними 23 років, за умови, що зазначені у цьому 
абзаці особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

3. Для певних категорій осіб, що відповідно до законодавства мають 
право н а ' проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, 
Академія може самостійно встановлювати конкретний розмір плати, що не 
більше 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у

студентських гуртожитках Академії.
4. Надання державної цільової підтримки Академією припиняється за 

умов відрахування, переведення здобувана (студента) до іншого навчального 
закладу, а також у разі надання здобувану освіти академічної відпустки в 
порядку та на підставах визначених чинним законодавством.

5. » Відділу кадрів та документозабезпечення (Ганні СТЕПЕНКО) при 
підготовці та поданні проектів наказів щодо безоплатного та пільгового 
проживання здобувачів (студентів, аспірантів, докторантів) у студентських 
гуртожитках Академії ретельно перевіряти достовірність відомостей, що 
містяться у документах поданих особами для встановлення пільг.

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв від 29 серпня 2018 року № ІЗІ-о «Про 
встановлення вартості проживання у гуртожитку НАКККіМ»;

7. . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою, виконання 
інших завдань визначених цим наказом покласти на проректорів з 
адміністративно-господарської діяльності С. Іщенко та з питань науково- 
педагогічної та виховної роботи І. Сиваш згідно із розподілом’функціональних 
обов’язків.
В. о. ректора


