
Перелік пільгових категорій абітурієнтів/здобувачів вищої освіти, 

які мають право  на безоплатне проживання або проживання з 

пільговою платою у студентському гуртожитку Університету 

 

Відповідно до наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка від 2 червня 2021 року №172 «Про 

встановлення розміру плати за проживання в гуртожитку для студентів денної 

форми здобуття освіти»: 

1. Надавати право безкоштовного проживання в студентському 

гуртожитку Університету абітурієнтам/ здобувачам вищої освіти: 

- з числа дітей-сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- осіб з числа дітей-сиріт; 

- осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- здобувачам вищої освіти, які в період навчання в Університеті у віці від 

18 до 23 років залишились без батьків. 

2. Надавати державну цільову підтримку у вигляді безоплатного 

проживання в студентському гуртожитку деяким категоріям громадян, які 

навчаються в Університеті за денною формою здобуття вищої освіти, а саме: 

- особам, визнаним учасниками бойових дій; 

- особам з інвалідністю внаслідок війни; 

- постраждалим учасникам Революції Гідності відповідно до Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

- дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

- дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

- дітям осіб, які постраждали, як учасники Революції Гідності відповідно 

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”; 

- 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; 



- дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності; 

- 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. 

Особам, зазначеним у пунктах 1 та 2 цього переліку державна цільова 

підтримка у вигляді безоплатного проживання в студентських гуртожитках 

надається до закінчення такими особами навчання в Університеті, але не довше 

ніж до досягнення ними 23 років. 

3. Надавати державну цільову підтримку у вигляді проживання в 

студентському гуртожитку з пільговою оплатою (50% від встановленої 

вартості) деяким категоріям громадян, які навчаються в Університеті за 

денною формою здобуття вищої освіти, а саме: 

- дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; 

- дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; 

Особам, зазначеним у пункті 3 цього переліку державна цільова підтримка у 

вигляді проживання в студентському гуртожитку з пільговою оплатою 

надається до закінчення такими особами навчання в Університеті, але не довше 

ніж до досягнення ними 23 років, та за умови, що такі 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». 

4. Провадити оплату за проживання у студентському гуртожитку в 

розмірі 50 відсотків встановленої плати на проживання для 

абітурієнтів/здобувачів вищої освіти, віднесених до 1 та 2 категорій 

постраждалих від Чорнобильської катастрофи. 


