
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ФРАНКА 
 

НАКАЗ  
 

м. Дрогобич 
15.08.2018 р.                                                                                                    № 276 
 

Про встановлення розміру плати за  

проживання у студентських гуртожитках  

університету на 2018-2019 н.р.  
 

Відповідно до Положення про студентський гуртожиток Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, затвердженого наказом 

ректора від 25 грудня 2015 року № 632 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

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

від 28 березня 2011 року № 284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за 

проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 

комунальної форм власності» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити розмір плати за проживання в студентських гуртожитках 

університету на 2018-2019 навчальний рік за одну особу в місяць згідно з додатком 1. 

2. За проживання у гуртожитку в канікулярний період (липень, серпень) – 

мешканцям сплачувати за кожний місяць згідно додатка 1. 

3. Студентів, які віднесені до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, а також студентів, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – поселяти в гуртожитки 

університету безоплатно. 

4. Встановити розмір плати за проживання у гуртожитках університету для: 

1) аспірантів і докторантів – у розмірі 520 грн. за одну особу в місяць; 

2) студентів заочної форми навчання та слухачів Центру перепідготовки та 

післядипломної освіти університету – у розмірі 50 грн. за одну особу в добу. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

Ректор                                      Н.В. Скотна 

 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. студентського ректора                                  Я.О. Кіт 

 

Голова профспілкового комітету студентів            І.О. Гівчак 

 

Головний бухгалтер                              С.Я. Черевко 

 

Юрисконсульт                     В.Л. Кісіль 



Додаток 1 

до наказу ректора університету  

 від 15.08.2018 р. № 276 

 

Розміри плати за проживання у студентських гуртожитках університету  

на 2018-2019 навчальний рік 

 

Гуртожиток Поверх Кімната Розмір плати за місяць 

Гуртожиток № 1 

1 поверх 101-126 415 грн 

2 поверх 201-226 415 грн 

3 поверх 301-326 415 грн 

4 поверх 401-426 415 грн 

5 поверх 501-526 415 грн 

6 поверх 601-626 415 грн 

7 поверх 701-726 415 грн 

8 поверх 801-826 390 грн 

9 поверх 901-926 390 грн 

 

Гуртожиток № 3 

 

1-4 поверх Всі кімнати 333 грн 

Гуртожиток № 5 

1 поверх 
101-110 510 грн 

111-119 520 грн 

2 поверх 
201-210 510 грн 

211-219 520 грн 

3 поверх 
301-310 510 грн 

311-319 520 грн 

4 поверх 
401-410 510 грн 

411-419 520 грн 

5 поверх 
501-510 510 грн 

511-519 520 грн 

6 поверх 
601-610 510 грн 

611-619 520 грн 

7 поверх 
701-710 510 грн 

711-719 520 грн 

8 поверх 
801-810 480 грн 

811-819 510 грн 

9 поверх 
901-910 480 грн 

911-919 510 грн 

 

 

Головний бухгалтер                           С.Я. Черевко 
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