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Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит на інформацію від 17.01.2022 р. стосовно «наказу про 
підвищення вартості проживання в гуртожитках КНУ ім. Т. Ш евченка з 2022 
року» повідомляємо.

При виконанні статутних завдань Київський національний університет 
імені Тараса Ш евченка (далі -  Університет) здійснює свою діяльність у суворій 
відповідності з вимогами норм законодавства України про інформацію, про 
доступ до публічної інформації та про звернення громадян на засадах 
відкритості, прозорості і верховенства права.

Відповідно до Закону України від 02.12.2021р. № 1928-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік»; постанови Кабінету М іністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних 
послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 
власності»; спільного наказу М іністерства освіти і науки України, М іністерства 
економіки України, М іністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 
«Про затвердження порядку надання платних послуг державними та 
комунальними навчальними закладами»; статті 268 Податкового кодексу 
України; рішення КМ ДА від 31 січня 2019 року № 2/6658 «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 
встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»; наказу М іністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України, М іністерства фінансів України, М іністерства 
охорони здоров’я України № 284/423/173 від 28.03.2011 р. «Про встановлення 
граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих 
навчальних закладів державної та комунальної форми власності»; постанови
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Кабінету М іністрів України № 226 від 05 квітня 1994 року «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей 
-  сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; постанови Кабінету 
М іністрів України від 01 вересня 2021 р. №933 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету М іністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 
грудня 2016 р. № 1047»; пункту 11 частини перш ої статті 20 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; пунктів 1, 4, 5 «Порядку та умов надання 
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету 
М іністрів України від 23 листопад 2016 р. № 975, видано наказ Університету 
№ 1054-32 від 16.12.2021р. (додаток 1), згідно якого з 16 січня 2022 року 
збільшено вартість проживання у гуртожитках Студентського містечка 
Університету у відповідності до затвердженої калькуляції.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: Наказ Київського національного університету імені Тараса
Ш евченка від 16.12.2021 р. № 1054-32; на 4 стор.; в 1 прим.

Проректорка  
з науково-педагогічної [ 
(зв’язки з громадськість Олена ДО БРЖ АН СЬКА

21.01.2022 р.

Вик: Чередничик С.К., (044)239 3395



Додаток

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ

 2021 року №.

Щодо вартості проживання

Відповідно до Закону України від 02.12,2021. № 1928
Державний бюджет України на 2022 рік»; постанови Кабінету

IX «Про
Міністрів

України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних 
послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 
власності»; спільного наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 
23,07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків наданні платних 
послуг державними та комунальними навчальними закладами»; етапи 268 
Податкового кодексу України; рішення КМДА від 31 січня 2019 року 
N 2/6658 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 
2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. 
Києві"»; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спортуі України, 
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України 
№ 284/423/173 від 28.03.2011р. «Про встановлення граничного розміру плати 
за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних! закладів 
державної та комунальної форм власності»; постанови Кабінету Міністрів 
України № 226 від 05 квітня 1994 року «Про поліпшення виховання, 
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітЬй-оиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування»; постанови Кабінету Міністрів 
України від 01 вересня 2021 р, № 933 «Про внесення змін до-постанов 
Кабінету М іністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 
2016 р. № 1047»; пункту 11 частини першої етап і 20 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; пунктів 1, 4, 5 «Порядку та умов надання 
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для] здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти», затвердженого постановою; Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975

НАКАЗУЮ :

1) Встановити з 16 січня 2022 року вартість послуг з проживання у 
гуртожитках Київського національного університету з урахуванням витрат 
на оплату праці, нарахування на оплату праці, комунальних послуг та 
енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведеиня,



2

електроенергії, газопостачання, поводження з ТПВ та ВГВ, дератизації, 
дезінсекції, технічного обслуговування ліфтів, придбання предметів і 
матеріалів, утримання та поточний ремонт основних засобів тощо) згідно з 
додатками 1-3.

2) Плата стягується відносно проектної вартості у розмірі, 
пропорційному кількості проживаючих у кімнаті.

3) Студентам, курсантам, абітурієнтам з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам і курсантам,

які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України № 226 від 05 квітня 1994 
року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування», - забезпечити безоплатне проживання у гуртожитках 
університету.

4) Студенти, курсанти, абітурієнти з числа осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (І та II категорії), та дітей, яким 
встановлено інвалідність, пов’язану з цією катастрофою, до досягнення 
повноліття, зазначені у пункті 11 частини першої статті 20 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», -  сплачують 50% вартості оплати за 
проживання в межах визначених норм.

5) Студентам, курсантам не старше 23 років, що навчаються за 
денною формою навчання, та є:

- особами, визнаними учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 
внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», зазначеними у підпункті 1 пункту 1 «Порядку та умов надання 
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти», -  забезпечити безоплатне
проживання у гуртожитках університету;

- дітьми осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 
внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», зазначеними у підпункті 2 пункту 1 «Порядку та умов н а д а н н я  
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти», -  забезпечити безоплатне
проживання у гуртожитках університету;

- дітьми,, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройно; 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
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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, 
зазначені у підпункті 3 пункту 1 «Порядку та умов надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти, -  забезпечити безоплатне проживання у
гуртожитках університету.

- дітьми осіб, які 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, 
зазначені у підпункті 4 пункту 1 «Порядку та умов надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти,» -  забезпечити безоплатне проживання у 
гуртожитках університету.

- дітьми, зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи, зазначеними 
у підпункті 5 пункту 1 «Порядку та умов надання державної цільової 
підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти, -  забезпечити проживання у гуртожитках університету з 
пільговою оплатою у розмірі 50 % вартості проживання.

6) Вартість в гуртожитках з поліпшеними умовами проживання 
(використання додаткових меблів та обладнання) та додатковими послугами 
затверджується окремими калькуляціями.

7) В кімнатах з електролічильниками плата за електроенергію 
перераховується відповідно до встановлених тарифів.

8) Сума щомісячних платежів може корегуватись відповідно до 
основних макропоказників економічного та соціального розвитку України та 
у разі зміни вартості комунальних послуг та енергоносіїв шляхом внесення 
змін до цього наказу.

9) Директору студмістечка Лібак І.І., в.о. директора Українського 
фізико-математичного ліцею Латишенко Л.А., директору Інституту 
післядигатомної освіти Ткаченко Н.В, ознайомити проживаючих з цим 
наказом відповідно до чинного законодавства.

10) Головному бухгалтеру Денисенко В.П. здійснювати нарахування 
за послуги з проживання згідно з пунктом 1 наказу,

11) Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження від 
31.08.2021 року № 81 «Про внесення змін в розпорядження від 29,01.2021 
року № 07», розпорядження від 29.01.2021 року № 07 року «Щодо-вартості 
проживання», наказ № 234-32 від 23.03.2018 «Про внесення змін до наказу 
№ 85-32 від 08.02.2017 «Про оплату за користування гуртожитками
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Університету», наказ № 85-32 від 08.02,2017 «Про оплату за користування 
гуртожитками Університету»

12) Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи О.Б. Білявську.

Ректор

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково 
педагогічної роботи

Проректор з науково 
педагогічної роботи

Головний бухгалтер 

Начальник ГОВ

Заступник голови ППО

Голова студентського 
парламенту

Начальник ПФВ

Ольга БІЛЯВСЬКА

Інна СТЕПАНЕЦЬ 

Валентина ДЕНИСЕНКО 

Ірина САЛЕНКО 

Віталій КОТЕНКО

Максим КУРКА 

Валентина САВЧЕНІСО
ІАЛОМ ЗГІДНО |

( виділу діловодства 
таархіву

Ш вС ь ш Ю  національного університету 
імені Тараса Шевченка


