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нАцlонАльнА #нf,чшg-F.Еtх(Авного упрАвлlнфя 

iпри прЕзидЕнтовl укрдТни | ,

Еqький рЕпонМьнЦй |нститУт дЕP)lfiвного упdдвл|ння
65009' YKpaiHa' rr. Одсса, вул. Генуезъка,22 ' ,

нАкАз
м. Одеса

в г}ryтожЕтку

i4шпмИ ус,тшIоваilд{ та закIIqдаJt{Е системи ocBiTTt, що належать до|
кРмупальноi форми власцостi}r, шаrсазу MiHicTepcTBa освiти i нау{
chopTy УкраТни, MiпicTepcTBa фiнапсiв Украrни,

граншtIного розмiру IIлflти за проживаЕЕя в студентських Iурто
нрвчаJIьшшх закл4дiв державноi та KoMyHa.ltbHoT форми B.Trac
MiHicTepcTBa освiти i^ Haylcl, *ооодi ," спорту Украi'ни,

,

:rоЕ_чки _ 
УкраЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв 

- 
Украiни вiд : zз.о|z.zоrо

J-fs 7з6/902175S uПрО затвердЖ9ншI порялltiВ нйшrнЯ -;rш; ir";;;
д9ржавнИми та комуцалЬницИ шавчальЦими закJIадамп)>' наказ$ ДlРРктора
iшстиryry вш23.12.zоlб Ns l3б кГIро положсння цро гуртФкитоц ОлЪiькй
регiоншrЬнопО iHcTrTryry дqржавногО уrrравлiнЙ Нацiоналъrюi aliaпeMii
дрржавною управлiння при Президентовi Уцраiъи) з метою упqрддкування
BhpTicTb од{ого лiжко-мiсця з урФ(уваннrtм витат на оппаТу прЪцi та
ЦарФ(уваrь Еа оплатУ працi, теIшопостачання, водопосtrачаmiя та
вЬдовiдведення, елекqроенфгii, ЕlзопостачанЕя, вивезення i побjтовюr
вlдсодiв, Д9раш{заЦiю, дезiнСекцiю, технiчного обслrуговувЕlння лi'ffiв,Ъпrрч,
ша утриманшI та ремонт основних засобiв тощо
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I{"рую*rсц Законом Украiниi <<tIро виIцу ocBiTy>>, вiдтlовiдно д-q
Кабiпугя MiHicTpiB vфшъи вЙ 27.08.2010 м 79б <про Й
пЕрелiцу пJIатнIд( посJIуг, п(i гrсохсуть Еадаватися навчапъцrrмиi
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FIflКАЗУЮ:

2. ;BcTarroBЦjпr з 01.09.2019 дя сцдентiв, якi навчаються за деlтцqftо фоЬlдою
}рr*лто з0 доювором щомigдцgу 

"upri"r" 
.*;;;';Й;;;Й;ffi;;

620,00 грн (пricTcoт двадIять ф" 0d коп) без Пfr (лолаток 2); : - - |

3.; ВСТаВОВIlТИ З 01.09.2019 дIя сл5пrачiв, аспiрашriв, доltтоDаrпi* яrсi
нфчаоться за деtпrою формоlо н.вчаЁня ,u ло*"Jро^, Ьi**й"?"Ё
одirого лiжко-мiсця у poвMlpl 620,00 црн (шiстсо, д"qдц; й"ъо -i;.i ;
m{ту числi r,IДВ (додЪЙк З);' 

- -' - - -r- '*Ж'g ЛrДД

4. ;Вст,аlОвцтИ з 01.09.20t9 длЯ сrцжачЬ, acпiparrTiB, студеНтiв жi {азчш,Ьться
За;ЗЕlОЧНОЮ, 3аОЧНО-ДИСТаlЩiЙЦОЮ формоЮ навчдIнrI та сrцпкачi" fправiliнн"пiфшlе_Нrrя шатliфiкачii капрЬ чолооочУ варгiсть одЙ лiж$оlмi{й 

'
potMipi 110,00 грн (сто десять грн 00 коп.) У TOr*{y числi шдВ (додатЫ +);i

5.;ВстgЕОвrlти З 01.06.2019 шЯ cToporшrix осiб, якi укпаJIи лdговifl про

1т11Y пч,ry..,rроживаIlЕя Е tуртожпку Еа строк бй;ЪйБ фй,
щQмiсячнУ !1Rтiсть одного лi*ссьмiсrц у розмiрi 1500,00 цв (о*ла щсяrIап'iтсот грн 00 коп.) У Tol,fy числi пдЕ (лолаток 5);

6. ,Всташовити з 0t.06.2019 дrя сrюроннiх осiб, що прохоrвакпь меdше мlсяця
:ýдобор B4pTicTb ощок) пilкшо-мЬ у porrPi 1 rЬ:Й-Йi;"Й;.Б;;
00iкоп.) у тому числi гIДР (додаток 6). 

- -

7. iвсталlовцти з 01.06.2019 дllя органiзовшшх мЕцокомшIекфшшх lгруп
спфтсшленiв щодобовУ варriсть одноголiжкьмiсrш уййi l50,ф b;iТ.;п'4тдесmгрЕ 00 коп.), у тог,fу числi гIlЕ (додаток 7j. 

-

8. 1Розг*liр Iшатш за прожIIваIIця в I)TToxсиTIcy Bcтmloвпelrrл]n Щпкол{чи з
нормативу б # житловЬт rшощl на однуЪсбу (оЬ" пiйо-r]"цЬ. - :

9. Г[пата 3а прохffiвЕlllня дIя Bcix категорiй осiб, якi одrоосiбно,iзайтrrhотъэоiбфше нilс одrе лiтссо-мiсце таlабо жЕтлов)r плоIry бiльш, ,цilк ь ilf
:

роlраковуеться:

Чта .за ryrоr"оч = варцiсть лiэхкьмiсrц дJIя вiдrlовiдlоi! осоfи х
коQФlцlент зDlльшення ,

I

l.i ВстаноYпл з 01.092019, дпя сrтухачiв, аспiраrпiв,
, ," денною О"фЬ й;;; ;;;;;,;
вsргigть од{ою лiхко-мiсrtя у розмiрi 550,00J r-JдlдJ

трк 00 коп.) у то!,{у wlcпi ГIДts (попаЙк t1;



!КФефiцiе**г вбiлъцrенrтя = фlч{Fнt жrатдрча плоrца. 4lcv заftлаý осф
бм' i

|,'У разi коди розмiр кФфiщеята збiльшенЕя, розрахова.ний вiдРовiд{rо до
Ч:" ПУНКТУ, ВиЗначенпй лрiбннм ч}tqпом, його розмiр о"*ру"Ь""Й" до
нФlолюкчого цшого числа.

l34 ЗавiryваЕу гургожuтку Кобррнiк 0.I.:

13il. довесм нака:} до вiдома осiб, що цроживаютъ у гуртоrlоrгку;

14r Вважатщ таким, що втратив чиннiсть наклl дирекюра вц ,P7.06120l7
}ts|gZ фi змiНами) <<Гtро *pTi"rb rrрож}lввння в ryргохситк5D).

,,ilбi Контроль з& виконаЕнrIм цаказу цокпа9ти на заступника дiрекгфра з
mфподарськоТ роботи та розвиtку iнфраструктури Кiсеолара М.Г. : I

Щ{ректор М.М. IжN

КориryВапня розмiру шIати за проживання зffiсrпоетъся у
Еою заItонодавства, тарифЬ на коItdунадьнi цосJtугп (теплоl.| ...та водовЦFедення, електро€нерпl,

побутовlтх вiд<одiЬ, дератIвшцiю, дезiнсекцirо к
Житпа" змitш розмilРу мiнiмшlъноi заробiпrоi платп,
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