
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ А.В. ІІЕЖДАНОВОЇ

НАКАЗ

29 грудня 2021 р № 119

Про встановлення плати 
за проживання в гуртожитку, 
УСОТ «Романтика»

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від І вересня 2021 року № 93? 
про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. №882 і а 
від 28 грудня 2016р. №1047 «Про розміри стипендій ^державних та комунальних 
закладах освіти, наукових установах», с І січня 2022р. встановлюються академічні 
стипендії для здобувачів освітньо-професійного ступеня «бакалавр», «магістр» у розмірі 
2000 гривень на місяць.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1050 «Деякі 
питання стипендіального забезпечення», спільного наказу Міносвіти, Мінфіну та МОЗ 
«Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожйіках 
виших навчальних закладів державної та комунальної форм власності» від 28.03.201 І р. 
№ 284/423/173,

НАКАЗУЮ:

1 Встановити з 1 січня 2022 року розмір плати за проживання:
1) гуртожиток -

- 800 грн (для студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 
замовленням та студентів контрактної форми навчання, громадян України).
- 1235 грн (для аспірантів бюджетної та контрактної форми навчання, і ромадяп 

України);
- для студентів контрактної форми навчання, іноземних громадян:
1910 грн - одномісна окрема кімната для проживання однії ї особи.
2800 грн - двомісна окрема кімната для проживання однієї особи.
1235 грн - за одне ліжко-місце в двомісній кімнаті при проживанні двох осіб.
3540 грн - тримісна окрема кімната для проживання один і особи.
І 770 грн - за одне ліжко-місце в тримісній кімнаті при про,киванні двох осіб.
1235 гри - за одне ліжко-місце в тримісній кімнаї । при проживанні і рьох осіб;

2) УСОТ "Романтика" -
- 800 грн (для студентів денної' форми навчання, які навпаки вся за державним 
замовленням іа студен і ів кон і ракі ної форми навчання, і ромалян України >.
- 1700 і рн (для асіїіран і ів бюджсі ної та кон гракі ної форми навчання, і ромадяп 

У країни).



II Розмір плати за проживання з І січня 2022 року:
- 1235 гри - варі їсть проживання в гуртожитку співробітників академії т а інших 

громадян;
- 1700 грн - варі їсть проживання співробітників академії та інших громад-ш в У С'</І 

«Романтика»

ПІ Помічнику ректора по $агальним питанням Л.М.Плетньсвській забезпечив а облік та • 
контроль за сво< часність оплати надання платних послуг, деканам факультетів 
забеспечити контроль своєчасності та повноти оплати за мешкання в гуртожитку та в 
У СОТ «Романтика».

Підстава: розрахунок плати за проживання в гуртожитку і УСОТ «Романтика- 
на 2021 -2022 рік.

В.о.ректора Ольга ОГАПЕЗОВА-ГРИІОРЕНКО
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