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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про надання державної цільової підтримки та соціального захисту 

здобувачам освіти пільгових категорій Державного університету телекомунікацій (далі – 

Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про зайнятість населення», Постанов Кабінету Міністрів «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 05.04.1994 року № 226, «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами освіти іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 року № 796, «Питання 

стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 року № 882, «Про розміри стипендій у 

державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» від 28.12.2016 року                     

№ 1047, Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян 

для здобуття професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 975 (зі 

змінами та доповненнями), Порядку використовування коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової перед 

вищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

року № 1045 (зі змінами та доповненнями), Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 

17.11.2003 року, Наказу Міністерства освіти і науки,  Міністерства охорони здоров’я України 

«Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках 

вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності» від 28.03.2011 року 

№ 284/423/173 та з метою забезпечення соціального захисту, держаної підтримки здобувачів 

освіти Державного університету телекомунікацій (далі – Університет) з числа осіб пільгових 

категорій для здобуття ними вищої освіти та визначає порядок і умови надання пільг 

відповідним категоріям здобувачів освіти. 

1.2. Положення визначає загальний механізм надання державної цільової підтримки для 

деяких категорій здобувачів освіти Університету під час їхнього проживання у гуртожитках 

Університету на період здобуття ними вищої освіти в Університеті. 

1.3. Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України                      

№ 284/423/173 від 28.03.2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за                            

№ 520/19258 від 27.04.2011 року  «Про встановлення граничного розміру плати за 

проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 

комунальної форм власності» пільгові категорії здобувачів освіти Університету, які 

користуються студентським гуртожитком Університету на умовах поліпшеного проживання 

(кращих, ніж користування одним ліжко-місцем – виходячи з нормативу 6 кв. м житлової 

площі) сплачують різницю між  вартістю проживання у кімнаті з поліпшеними умовами та 

суми державної цільової допомоги відповідно до пільгової категорії. 

 

ІІ. ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПІДТРИМКИ ТА ЇЇ ВИДИ 

2.1. Державна цільова підтримка надається наступним категоріям здобувачів освіти: 

2.1.1. Особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 

війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у вигляді безоплатного проживання 

у студентському гуртожитку Університету. 

2.1.2. Дітям 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» у вигляді безоплатного проживання 

у студентському гуртожитку Університету. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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2.1.3. Дітям, 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 у вигляді безоплатного проживання у студентському гуртожитку 

Університету. 

2.1.4. Дітям 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 у вигляді 

безоплатного проживання у студентському гуртожитку Університету. 

2.1.5. Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи у вигляді пільгової оплати 

у розмірі 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках 

Університету за умов, що ці особи: 

- не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 року № 505«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» (далі – постанова КМУ від 01.10.2014 року № 505); 

- не користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 «Про 

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива». 

2.1.6. Дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення у вигляді пільгової 

оплати за проживання в студентському гуртожитку у розмірі 50 відсотків граничного 

розміру плати за проживання у студентському гуртожитку Університету за умови, що такі 

особи не отримують допомогу відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 року № 505. 

2.2. Здобувачі освіти Університету, які відповідно до п. 2.1 цього Положення мають право 

на безоплатне проживання у гуртожитках Університету або на проживання з пільговою 

оплатою, у разі продовження навчання в Університеті за наступним освітнім рівнем вищої 

освіти на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за попереднім 

освітнім рівнем вищої освіти і до зарахування в установленому законодавством порядку до 

числа здобувачів освіти на навчання за наступним освітнім рівнем вищої освіти мають право на 

проживання у гуртожитку на умовах, визначених цим Положенням. 

2.3. Проживання у студентському гуртожитку здобувачів освіти Університету, які мають 

право на проживання з пільговою оплатою, забезпечується Університетом за рахунок та в 

межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисі Університету, затвердженому в 

установленому порядку. 

2.4. Державна цільова підтримка надається з дати надання здобувачем освіти до відділу 

з питань соціальних та навчальних проблем студентів Університету відповідної заяви і пакета 

документів, що вказані у розділі ІІІ даного Положення та підтверджують право здобувача 

освіти на отримання державної цільової підтримки на період тривалості укладеного договору 

найму житлового приміщення. У разі необхідності часу для перевірки відомостей, наданих 

здобувачем освіти, що передбачено цим Положенням, заходи державної цільової підтримки 

надаються з моменту підтвердження відомостей відділом з питань соціальних та навчальних 

проблем студентів Університету і застосовуються за період, починаючи з дати надання 

здобувачем освіти до Університету заяви на отримання пільг. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
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ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

ОДЕРЖАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ 

3.1 Документами, які підтверджують право на одержання здобувачами освіти 

державної цільової підтримки, є: 

3.1.1. Для осіб, визнаних учасниками бойових дій (пп.2.1.1) безоплатне проживання 

у студентському гуртожитку Університету на весь період навчання: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до додатку №1 до Положення; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг (довідка) з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру. 

4) копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка (постанова КМУ від 

12.05.1994 року № 302);  

5) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (видається 

здобувачу освіти Управлінням соціального захисту населення); 

6) копія довідки про безпосередню участь в АТО, що видана військовою частиною в 

установленому чинним законодавством порядку, постанова Кабінету Міністрів України від 

20.08.2014 року № 413. 

3.1.2. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – безоплатне проживання у 

студентському гуртожитку Університету на весь період навчання: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку2; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг (довідку) з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру. 

4) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6та 

пункту 13 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (видається здобувачу освіти Управлінням соціального захисту 

населення); 

5) копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, 

виданого відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 року 

№ 302(далі – постанова КМУ від 12.05.1994 року № 302). 

3.1.3. Для осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності (пп.2.1.1 

п.2.1) – безоплатне проживання в студентському гуртожитку Університету на весь період 

навчання: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 3; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

4) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до статті 161 Закону України «Про статус 
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (видається Управлінням соціального 

захисту населення); 

5) копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка 

(постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 року № 119). 

3.1.4.Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій (пп.2.1.2 п.2.1) – безоплатне 

проживання у гуртожитках Університету до досягнення ними 23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 4; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а у 

разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія свідоцтва про народження дитини (з обох сторін); 

4) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

5) копія посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка 

(постанова КМУ від 12.05.1994 року № 302) (з обох сторін). 

6) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(видається Управлінням соціального захисту населення); 

7) копія довідки про безпосередню участь в АТО (батька або матері),що видана 

військовою частиною в установленому чинним законодавством порядку (постанова 

Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413). 

3.1.5. Для дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (пп.2.1.2 п.2.1) – безоплатне 

проживання у гуртожитках Університету до досягнення ними 23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 5; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія свідоцтва про народження дитини (з обох сторін); 

4) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

5) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої  статті 6 та 

пункту 13 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (видається здобувачу освіти Управлінням соціального захисту 

населення); 

6) копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) 

встановленого зразка (постанова КМУ від 12.05.1994 року № 302) (з обох сторін). 

3.1.6. Для дітей осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності 

(пп.2.1.2 п.2.1) – безоплатне проживання у гуртожитках Університету до досягнення ними 

23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 6; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія свідоцтва про народження дитини (з обох сторін); 

4) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

5) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до статті 16 Закону України «Про статус 
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (видається здобувачу освіти Управлінням 

соціального захисту населення); 

6) копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка 

(постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 року № 119) (з обох сторін). 

3.1.7. Для дітей: 

- 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 (пп.2.1.3п.2.1) – безоплатне проживання у гуртожитках Університету до 

досягнення ними 23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 7; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія свідоцтва про народження дитини (з обох сторін); 

4) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

5) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (видається здобувачу освіти Управлінням 

соціального захисту населення); 

6) копія посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-

річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої 

особи, або опікуну),встановленого зразка (постанова КМУ від 12.05.1994 року № 302) (з обох 

сторін). 

3.1.8. Для дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в 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 (пп.2.1.4 п.2.1) – безоплатне проживання у гуртожитках Університету до 

досягнення ними 23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 8; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а у 

разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія свідоцтва про народження дитини (з обох сторін); 

4) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

5) копія довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до абзацу11 пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(видається здобувачу освіти Управлінням соціального захисту населення); 

6) копія посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-

річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї 
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загиблої особи, або опікуну), встановленого зразка Положення про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого (постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.05.1994 року № 302) (з обох сторін). 

3.1.9. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (пп.2.1.5 п.2.1) – з 

пільговою оплатою у розмірі 50% розміру плати за проживання в студентському гуртожитку 

за умови, що вони не отримують допомогу відповідно до постанови КМУ від 01.10 2014 року 

№ 505 до досягнення ними 23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами,відповідно до Додатку 9; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а 

у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

4) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з 

Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб»; 

5) копію довідки про не отримання допомоги відповідно до постанови КМУ від 

01.10.2014 року № 505; 

6) копія довідки про неотримання субсидії відповідно до чинного законодавства. 

3.1.10. Для дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (пп.2.1.6 

п.2.1) – з пільговою оплатою у розмірі 50% розміру плати за проживання в студентському 

гуртожитку до досягнення ними 23-річного віку: 

1) заява, з відповідними візами, відповідно до Додатку 10; 

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та реєстрація, а у 

разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з обох сторін і копія 

документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру); 

3) копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного 

номеру; 

4) копія довідки  про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, видану 

відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року.  

№ 207; 

5)  копію довідки про неотримання допомоги відповідно до постанови КМУ від 

01.10.2014 року № 505; 

6) копію довідки про не отримання субсидії відповідно до чинного законодавства. 

3.2 3 метою належного контролю за використанням бюджетних коштів, які надаються 

здобувачам освіти у вигляді державної цільової підтримки, відділ з питань соціальних та 

навчальних проблем студентів може здійснювати перевірку відомостей, що вказані у наданих 

здобувачем освіти документах, шляхом надіслання відповідних запитів до Єдиного 

державного реєстру учасників бойових дій, до управлінь (відділів) соціального захисту 

населення й інших державних органів в установленому чинним законодавством порядку. 

IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧАМ 

ОСВІТИ 

4.1. Надання Державної цільової підтримки для здобувачів освіти Університету, 

категорії яких зазначено у розділі 2 цього Положення, припиняється у разі: 

- відрахування з Університету в порядку та на підставах, визначених законом України; 

- надання здобувачу освіти академічної відпустки; 

- в інших випадках передбачених чинним законодавством України. 

4.2. Надання Державної цільової підтримки здобувачам освіти, негайно припиняється у 
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разі отримання Університетом даних, які свідчать про недостовірність наданих здобувачем 

освіти Університету відомостей, документів, довідок тощо. У цьому разі здобувач освіти 

повинен протягом п’яти банківських днів добровільно відшкодувати на користь Університету 

всю суму наданої йому Державної цільової підтримки. 

4.3. Передчасне припинення надання Державної цільової підтримки здобувачам освіти 

оформляється наказом ректора Університету в установленому цим Положенням порядку. 

4.4. У разі ухилення здобувача освіти від добровільного відшкодування всієї суми 

наданої йому Державної цільової підтримки Університет має право звернутися до суду для 

примусового стягнення коштів у розмірі всієї суми наданої Університетом здобувачу освіти 

Державної цільової підтримки, а також звернутися до правоохоронних органів з відповідною 

заявою. Факт подання недостовірних відомостей для незаконного отримання Державної 

цільової підтримки, пов'язаної з проживанням у гуртожитку, може бути підставою для 

виселення здобувача освіти із гуртожитку в установленому порядку.  

4.5. У разі поновлення здобувача освіти на навчання до Університету або переведення 

з іншого закладу вищої освіти,на початку нового навчального року питання надання йому 

Державної цільової підтримки розглядається Університетом згідно з цим Положенням, 

Порядком та умовами. 

4.6. Для отримання державної цільової підтримки: 

4.6.1. Здобувачі освіти Університету, зазначені у розділі 2 цього Положення подають 

до відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів Університету особисто на 

ім’я ректора Університету заяву, за відповідною формою, наведеною у додатках до цього 

Положення (далі - Заява) із зазначенням конкретних видів Державної цільової підтримки, 

пов’язаної з проживанням у студентському гуртожитку, на яку претендують здобувачі 

освіти. 

Кожного разу при подачі вищевказаної заяви додаються завірені в установленому 

чинним законодавством порядку копії документів, зазначених у розділі 3 цього Положення 

та відповідних додатках до нього. Копії документів можуть засвідчуватись при наявності 

оригіналу документу в Центр документаційно-інформаційно забезпечення та контролю. 

Копії документів також можуть засвідчуватись у нотаріальному порядку. Заяви повинні бути 

завізовані у директора Навчально-наукового інституту, проректора з навчально-виховної та 

адміністративно-господарської роботи та проректора з навчально-виховної і фінансово-

економічної роботи та соціальних питань, завідувачем гуртожитку, в органах студентського 

самоврядування, юридичному відділі. 

4.6.2. Здобувачі освіти гарантують Університету достовірність наданих ними 

відомостей, актуальність даних, зазначених в заявах на дату подання і зобов'язуються 

негайно повідомити відділ з питань соціальних та навчальних проблем студентів у разі 

виникнення змін, які унеможливлюють подальше отримання Державної цільової підтримки. 

4.6.3. Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням ректора 

Університету шляхом видання відповідного наказу (додатки 8 та 9 до Положення). 

4.7. У разі призначення здобувачу освіти допомоги відповідно до постанови КМУ від 

01.10.2014 року № 505 після оформлення пільгової оплати за проживання в гуртожитку 

здобувач освіти зобов’язаний надати до відділу з питань соціальних та навчальних проблем 

студентів Університету оновлену довідку з Управління соціального захисту населення 

протягом 10 робочих днів з дати призначення допомоги на проживання для припинення 

користування Державною цільовою підтримкою. 

4.8. Припинення користування пільговою оплатою на проживання у гуртожитку 

Університету відбувається з дати призначення надання допомоги здобувачу освіти 

відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 року № 505 та оформлюється наказом ректора. 

4.9. Обов’язками відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів та 

заступників директорів Навчально-наукових інститутів Університету є: 

- формування списків здобувачів освіти, які звернулися із заявами для отримання 

Державної цільової підтримки та повідомлення про такі списки адміністрації студентського 

гуртожитку та органи студентського самоврядування; 

- збір та оформлення заяв здобувачів освіти Університету для отримання Державної 
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цільової підтримки з відповідними додатками; 

- складання, погодження, надання на підпис ректору Університету та доведення до 

відома здобувачів освіти наказів про надання їм Державної цільової підтримки, які повинні 

бути погоджені у встановленому законами України та нормативно-правовими актами 

порядку. 

 
V. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА 

ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ 

ПІД ОПІКОЮ (ПІКЛУВАННЯМ) 
5.1. Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки. 

5.2. Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися без піклування 

батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав,визнанням їх померлими, відбуванням 

покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, 

розшуками їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх 

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої 

батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, 

діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських 

обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово 

окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та 

безпритульні діти. 

5.3. Здобувачі освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, віком до 23 років та здобувачі освіти, які під час навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків, згідно законодавства зараховуються на повне державне 

утримування в Університеті до закінчення ними навчання за певним освітнім ступенем. Діти-

сироти, які перебувають під опікою або піклуванням, беруться на облік до досягнення ними 

18-річного віку, після чого вони зараховуються на повне державне утримання. 

5.4. Повне державне утримання здобувачів освіти Університету з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється у вигляді надання: 

 соціальної стипендії – за умови задовільного навчання; 

 безплатного проживання у студентському гуртожитку Університету; 

 щомісячних виплат компенсації на харчування, здійснюється на підставі наказу 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

державної адміністрації щодо вартості набору продуктів харчування для здобувачів освіти, 

які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа; 

 щорічних виплат грошової компенсації на придбання одягу, взуття і м’якого 

інвентарю. Кошти для первісного придбання зазначених предметів виплачуються в сумі 35 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а розмір виплат на щорічне поповнення 

предметів гардеробу та текстильної білизни становить 65 відсотків від нормативу, 

встановленого для первісного придбання вказаних предметів; 

 щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури, яка 

виплачується в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій не 

пізніше 30 днів з початку навчального року; 

 щорічної матеріальної допомоги, яка надається в розмірі 8 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян до кінця календарного року; 

 виплат випускникам при працевлаштуванні. 

5.5. При продовженні навчання в Університеті випускники Університету 

забезпечуються за рахунок закладів вищої освіти, які вони закінчили, комплектом нового 

одягу і взуття на суму не менш, як 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та 

грошовою допомогою в розмірі не менш як 2,5 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян. 

5.6. При працевлаштуванні випускники Університету, які перебувають на повному 

державному утриманні, отримують грошову компенсацію на придбання одягу, взуття, 

м’якого інвентарю і обладнання на суму 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

а також одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів для 
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працездатних осіб. 

5.7. Відповідні виплати здійснюються до завершення фінансового року на підставі 

заяв, до яких додаються: паспорт, довідка про працевлаштування та завірений в 

установленому порядку витяг з трудової книжки або довідка про перебування на обліку у 

центрі занятості, органах соціального захисту тощо. Якщо випускник Університету 

зареєстрований як фізична особа-підприємець (далі – ФОП) чи працює у фізичної особи-

підприємця і ФОП не має власної печатки,то виплати проводяться на підставі виписки з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

5.8. Випускники Університету зазначеної категорії при отриманні диплому про освіту 

надають до Університету розписку про те, що вони попереджені щодо необхідності надання 

вказаних документів для отримання допомоги. 

Документами, які підтверджують взяття на облік та зарахування на повне державне 

утримання, є: 

1) заява, з відповідними візами;  

2) копія паспорта громадянина України (зразок 1993 року – 1, 2 сторінки та 

реєстрація, а у разі наявності паспорта у вигляді картки зразка 2015 року – копія з 

обох сторін і копія документу, який підтверджує місце реєстрації, або витяг з 

Єдиного державного демографічного реєстру); 

3) копію свідоцтва про народження (з обох сторін) 

4) копію картки фізичної особи - платника податків про отримання 

ідентифікаційного номеру; 

5) студентський квиток; 

6) витяг з обліково-статистичної карти дитини сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, виданий службою у справі дітей; 

7) свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про позбавлення батьківських 

прав; 

8) рішення суду про встановлення опіки чи піклування та довідка опікунської ради 

про встановлення опіки чи піклування; 

9) довідка з попереднього місця навчання про перебування на повному державному 

утриманні. 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. Відповідальність за достовірність документів, довідок, наданих здобувачами освіти 

або їх представниками для отримання Державної цільової підтримки, несуть здобувачі освіти. 

6.2. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих здобувачем освіти 

документах, збором цих відомостей, підготовкою проектів наказів, доведенням наказів до 

відома здобувачів освіти, а також забезпечення надання їм Державної цільової підтримки 

відповідно до вимог цього Положення, покладаються персонально на заступників директорів 

Навчально-наукових інститутів Університету. 

6.3. Відділ з питань навчальних та соціальних проблем студентів Університету несе 

персональну відповідальності за дотримання вимог цього Положення, збір документів 

здобувачів освіти, їх перевірку та оформлення. 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 7.1. Дане Положення приймається та погоджується в установленому законодавством 

України порядку і затверджується наказом ректора Університету. 

7.2. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом ректора 

Університету про затвердження нової редакції «Положення про надання державної цільової 

підтримки та соціального захисту здобувачам освіти пільгових категорій Державного 

університету телекомунікацій». 

 

 

А В, Гладка 

О. О. Ковалів 

С. В. Оряов 

С. К. 

 

Єрмшсова 

А В, Гладка 

О. О. Ковалів 

С. В. Оряов 

С. К. 

 

Єрмшсова 

А В, Гладка 

О. О. Ковалів 

С. В. Оряов 

С. К. 
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Додаток 1 

до пункту 3.1.1 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок  
 

Ректору Державного університету 

телекомунікацій 
В.Б. Толубко 

Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   
 ___________________________________  

____________________________________ 

 
____________________________________ 

ПІБ (в родовому відмінку) 
який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 

телекомунікацій 
кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 Прошу надати мені___________________________________________________ 

державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 

університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по ___________, у 

вигляді права на безоплатне проживання у гуртожитку відповідно до законодавства, як особі, 

що визнана учасником бойових дій. 

 Дата народження: ______________________________. 
 

До заяви додаю засвідчені документи: 
1. Копію паспорту. 

2. Копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру. 

3. Копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка, виданого відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. № 302. 

4. Копію довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

5. Копію  довідки про безпосередню участь в АТО (видається військовою частиною в установленому 

чинним законодавством порядку). 

 

Дата                                                                                                            Підпис 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор ННІ ___ 
 

  

Проректор з навчально-виховної   

та адміністративно-господарської 
роботи 

 А.Я. Сало 

 

Проректор з навчально-виховної і 

фінансово-економічної роботи та 
соціальних питань 

  

С.Ю. Стрельнікова 

 

Начальник юридичного відділу 
 

  

Завідувач гуртожитку 

 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 2 
до пункту 3.1.2 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок 
Ректору Державного університету 

телекомунікацій 
В.Б. Толубко 

Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   

 ___________________________________  
____________________________________ 

 

____________________________________ 
ПІБ (в родовому відмінку) 

який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 

телекомунікацій 
кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 

 Прошу надати мені___________________________________________________ 

державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 

університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по ___________, у 

вигляді права на безоплатне проживання у гуртожитку відповідно до законодавства, як особі 

з інвалідністю внаслідок війни. 

 Дата народження: ______________________________. 

 
До заяви додаю завірені документи: 

1. Копію паспорту; 

2. Копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру. 

3. Копію довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 13 частини 2 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

4. Копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, виданого відповідно до 

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302. 

 

Дата                                                                                                            Підпис 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Директор ННІ ___ 

 

  

Проректор з навчально-виховної   
та адміністративно-господарської 

роботи 

 А.Я. Сало 

 
Проректор з навчально-виховної і 

фінансово-економічної роботи та 

соціальних питань 

  
С.Ю. Стрельнікова 

 

Начальник юридичного відділу 

 

  

Завідувач гуртожитку 
 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 3 
до пункту 3.1.3 Положення  

затвердженого наказом ХНМУ 

від____________№_________ 

Зразок 
       

Ректору Державного університету 

телекомунікацій 
В.Б. Толубко 

Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   
 ___________________________________  

____________________________________ 

 
____________________________________ 

ПІБ (в родовому відмінку) 
який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 

телекомунікацій 
кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 

 Прошу надати мені___________________________________________________ 

державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 

університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по ___________, у 

вигляді права на безоплатне проживання у гуртожитку відповідно до законодавства, як особі 

визнаної постраждалим учасником Революції Гідності. 

 Дата народження: ______________________________. 

 
До заяви додаю завірені документи: 

1. Копію паспорту; 

2. Копія картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру; 

3. Копію довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги відповідно до статті 161 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

4. Копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка, виданого 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. №119. 

 

Дата                                                                                                            Підпис 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор ННІ ___ 
 

  

Проректор з навчально-виховної   

та адміністративно-господарської 
роботи 

 А.Я. Сало 

 

Проректор з навчально-виховної і 

фінансово-економічної роботи та 
соціальних питань 

 С.Ю. Стрельнікова 

 

Начальник юридичного відділу 
 

  

Завідувач гуртожитку 

 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 4 
до пункту 3.1.4 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок  
Ректору Державного університету 

телекомунікацій 
В.Б. Толубко 

Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   

 ___________________________________  
____________________________________ 

 

____________________________________ 
ПІБ (в родовому відмінку) 

який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 

телекомунікацій 
кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 

 Прошу надати мені___________________________________________________ 

державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 

університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по ___________, у 

вигляді права на безоплатне проживання у гуртожитку відповідно до законодавства, як 

дитині особи, визнаної учасником бойових дій. 

 Дата народження: ______________________________. 

 
До заяви додаю завірені документи: 

1. Копію паспорту; 
2. Копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру; 

3. Копію свідоцтва про народження дитини; 

4. Копію посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка; 

5. Копію довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

6. Копію довідки про безпосередню участь в АТО (батька або матері), що видана військовою частиною 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 413. 

 

Дата                                                                                                            Підпис 
 
ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор ННІ ___ 
 

  

Проректор з навчально-виховної   

та адміністративно-господарської 
роботи 

 А.Я. Сало 

Проректор з навчально-виховної і 

фінансово-економічної роботи та 

соціальних питань 

 С.Ю. Стрельнікова 

Начальник юридичного відділу 

 

  

Завідувач гуртожитку 
 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 5 
до пункту 3.1.5 Положення  

затвердженого наказом  

від ____________№_________ 

Заява 
 Ректору Державного університету 

телекомунікацій 

В.Б. Толубко 
Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   

 ___________________________________  
____________________________________ 

 

____________________________________ 
ПІБ (в родовому відмінку) 

який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 

телекомунікацій 

кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 

 Прошу надати мені___________________________________________________ 

державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 

університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по ___________, у 

вигляді права на безоплатне проживання у гуртожитку відповідно до законодавства, як 

дитині особи, визнаної учасником бойових дій. 

 Дата народження: ______________________________. 

 
До заяви додаю завірені документи: 

1. Копію паспорту; 

2. Копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру; 
3. Копію свідоцтва про народження дитини; 

4. Копію посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка; 

5. Копію довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

6. Копію довідки про безпосередню участь в АТО (батька або матері), що видана військовою частиною 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 413. 

 

Дата                                                                                                            Підпис 

 
ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор ННІ ___ 
 

  

Проректор з навчально-виховної   

та адміністративно-господарської 

роботи 

 А.Я. Сало 

Проректор з навчально-виховної і 

фінансово-економічної роботи та 

соціальних питань 

 С.Ю. Стрельнікова 

Начальник юридичного відділу 

 

  

Завідувач гуртожитку 
 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 6  
до пункту 3.1.9 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок  
Ректору Державного університету 
телекомунікацій 

В.Б. Толубко 

Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   
 ___________________________________  

____________________________________ 

 
____________________________________ 

ПІБ (в родовому відмінку) 
який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 
телекомунікацій 

кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 
 Прошу надати мені___________________________________________________ 
державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 
університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по 
___________, з пільговою оплатою у розмірі 50% як дитині, зареєстрованій як 
внутрішньо переміщена особа, відповідно до законодавства. 

 

Дата народження________________________________________________ ______________  

 
До заяви додаю завірені документи: 

1. Копію паспорту; 

2. Копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру; 

3.  Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видану згідно з Порядком 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; 

4.  Копію довідки про не отримання допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.10.2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»; 

5.  Копію довідки про не отримання субсидії відповідно до чинного законодавства. 

 

Дата                                                                                                                       Підпис 
 
ПОГОДЖЕНО: 

 
Директор ННІ ___ 

 

  

Проректор з навчально-виховної   
та адміністративно-господарської 

роботи 

 А.Я. Сало 

Проректор з навчально-виховної і 
фінансово-економічної роботи та 

соціальних питань 

 С.Ю. Стрельнікова 

Начальник юридичного відділу 

 

  

Завідувач гуртожитку 

 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 7 
до пункту 3.1.10 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок  
Ректору Державного університету 

телекомунікацій 

В.Б. Толубко 
Студента _____ курсу групи _______  

Навчально-наукового інституту   

 ___________________________________  
____________________________________ 

 

____________________________________ 
ПІБ (в родовому відмінку) 

який (яка) проживає у гуртожитку 

Державного університету 

телекомунікацій 

кімната _________ 

 

Заява 

про надання Державної цільової підтримки 

 

 Прошу надати мені___________________________________________________ 
державну цільову підтримку, пов’язану з проживанням у гуртожитку Державного 
університету телекомунікацій у 20__/20__ навчальних роках з ___________по 
___________, з пільговою оплатою у розмірі 50% як дитині, яка проживає у населеному 
пункті на лінії зіткнення. 

 
Дата народження: __________________________ 
До заяви додаю завірені документи: 

1. Копію паспорту; 

2. Копію картки фізичної особи - платника податків про отримання ідентифікаційного номеру; 

3. Копію довідки  про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, видану відповідно 

до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 р. № 207; 

4.  Копію довідки про те, що не отримую допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг»; 

5. Копію довідки про не отримання субсидії відповідно до чинного законодавства. 

 

Дата Підпис 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор ННІ ___ 
 

  

Проректор з навчально-виховної   

та адміністративно-господарської 

роботи 

 А.Я. Сало 

Проректор з навчально-виховної і 

фінансово-економічної роботи та 

соціальних питань 

 С.Ю. Стрельнікова 

Начальник юридичного відділу 

 

  

Завідувач гуртожитку 

 

 В.В. Головченко 

Голова Студентської ради 
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Додаток 8 
до пункту 4.6.3 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок 

 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

НАКАЗ 

 

________________             Київ                       № __________ 

 

Про звільнення від оплати 

за проживання в гуртожитку  

Державного університету телекомунікацій  

здобувачів освіти, які мають право на отримання  
Державної цільової підтримки  
 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 «Про надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, для здобуття професійно-технічної, 

фахової перед вищої та вищої освіти» (зі змінами та доповненнями), та Положення про надання 
державної цільової підтримки та соціального захисту здобувачам освіти пільгових категорій 

Державного університету телекомунікацій. 

НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити від оплати за проживання в гуртожитку Державного університету 

телекомунікацій здобувачів освіти Навчально-наукового інституту ___________, які мають право на 

отримання державної цільової підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, для 
здобуття професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти» (зі змінами та доповненнями) у 

20___/20____ н.р. з _____________ по  _______________.  

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс Група 

1.       

 

2. Головному бухгалтеру в роботі керуватися даним наказом. 

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора Навчально-наукового 

інституту _____________. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-виховної та 

адміністративно-господарської роботи. 

 

 Ректор                                                                                                      В.Б. Толубко 
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Додаток 9 
до пункту 4.6.3 Положення  

затвердженого наказом  

від____________№_________ 

Зразок 

 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

НАКАЗ 

 

________________             Київ                       № __________ 

 

Про встановлення пільгової оплати  

за проживання в гуртожитку 

Державного університету телекомунікацій  

здобувачів освіти, які мають право на отримання  
Державної цільової підтримки  
 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 «Про надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, для здобуття професійно-технічної, 

фахової перед вищої та вищої освіти» (зі змінами та доповненнями), та Положення про надання 
державної цільової підтримки та соціального захисту здобувачам освіти пільгових категорій 

Державного університету телекомунікацій. 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити пільгову оплату за проживання в гуртожитку Державного університету 

телекомунікацій в розмірі 50% розміру плати за проживання здобувачів освіти Навчально-наукового 

інституту ___________, які мають право на отримання державної цільової підтримки відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 «Про надання державної цільової 
підтримки деяким категоріям громадян, для здобуття професійно-технічної, фахової передвищої та 

вищої освіти» (зі змінами та доповненнями) у 20___/20____ н.р. з _____________ по  

_______________ (до досягнення ним/нею 23-річного віку).  

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс Група 

1.       

 

2. Головному бухгалтеру в роботі керуватися даним наказом. 

5. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора Навчально-наукового 

інституту _____________. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-виховної та 

адміністративно-господарської роботи. 

 

 Ректор                                                                                                      В.Б. Толубко 

 

 

 

 

 


	2.1. Державна цільова підтримка надається наступним категоріям здобувачів освіти:
	2.1.1. Особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у вигляді безоплатного прожи...
	6) копію довідки про не отримання субсидії відповідно до чинного законодавства.

	Зразок
	Дата народження________________________________________________
	До заяви додаю завірені документи:

	Зразок (1)
	Дата народження: __________________________
	До заяви додаю завірені документи:
	1. Копію паспорту;
	3. Копію довідки  про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, видану відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207;
	5. Копію довідки про не отримання субсидії відповідно до чинного законодавства.
	Дата Підпис


