
 
 

УКРАЇНА  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
ввуулл..  ЕЕжжееннаа  ППооттььєє,,  2200,,  мм..  ККииїївв,,  0033005577  

 
НАКАЗ  

  
  

_____________________                                   ККииїївв                                                                                          № _______  
 

 
 
Про затвердження Положення про порядок надання послуг 
щодо проживання у гуртожитках готельного типу 
Національної академії державного управління  
при Президентові України 

 
 
Відповідно до Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про 

вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року     
№ 796  «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності», Порядку надання 
інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, 
затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства 
економіки України, Міністерства освіти і науки України від 23 липня 2010 року 
№ 736/902/758, враховуючи вимоги керівника Державного управління справами 
від 31 березня 2017 року № 01-19/16/0654, керівника  апарату  Адміністрації 
Президента України від 03 квітня 2017 року № 03-01/488, керівника 
Адміністрації Президента України від 18 травня 2017 року № 04-01/1650, та з 
метою вдосконалення механізму надання послуг щодо проживання у 
гуртожитках готельного типу (далі – Гуртожитки) Національної академії 
державного управління при Президентові України (далі – Національна 
академія),  

 
НАКАЗУЮ: 
 

 1. Внести зміни в наказ Національної академії від 20 березня 2017 року  
№ 128 «Про Положення про порядок надання послуг щодо проживання у 
гуртожитках готельного типу Національної академії державного управління 
при Президентові України» в частині встановлення плати за проживання 
працівникам Адміністрації Президента України, Державного управління 



справами, підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні 
Державного управління справами, які направлені для поселення Державним 
управлінням справами як допоміжним органом, створеним Президентом 
України і йому підпорядкованим на рівні плати за проживання, встановленої 
для працівників Національної академії. 
 1.2.  Управлінню планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності 
(Рохальчук С.М.) до кінця червня 2017 року провести перерахунок оплати за 
проживання та довести ці розрахунки до вищезазначеної категорії осіб.  
          1.3. Керівникам Гуртожитків Національної академії (Ясенова Н.В.,      
Плугатор Р.І.) забезпечити внесення змін до Договорів надання послуг щодо 
проживання у гуртожитку готельного типу Національної академії державного 
управління при Президентові України  для вищезазначеної категорії  осіб . 
          2. Затвердити Положення про порядок надання послуг щодо проживання 
у гуртожитках готельного типу Національної академії державного управління 
при Президентові України (далі – Положення), що додається. 
          3. Ввести в дію плату за проживання у Гуртожитках Національної 
академії у розмірі визначеному згідно з Положенням з 01 липня  2017 року. 
 3.1.  Видатки на утримання Гуртожитків проводити в межах коштів, 
отриманих за надання послуг за проживання в Гуртожитках Національної 
академії.  
 4. У триденний термін забезпечити оприлюднення наказу шляхом його 
розміщення на офіційному веб-сайті Національної академії та у друкованому 
вигляді на інформаційних стендах Національної академії, у тому числі 
Гуртожитків. 
          5. Керівникам Гуртожитків Національної академії (Ясенова Н.В.,      
Плугатор Р.І.): 

 організувати ознайомлення мешканців Гуртожитків із Положенням про 
порядок надання послуг щодо проживання у гуртожитках готельного типу 
Національної академії державного управління при Президентові України та 
змінами вартості проживання у Гуртожитках; 

забезпечити укладення Договорів надання послуг щодо проживання у 
гуртожитках готельного типу Національної академії державного управління 
при Президентові України відповідно до затвердженого Положення. 

6. Наказ Національної академії від 20 березня 2017 року № 128 “Про 
Положення про порядок надання послуг щодо проживання у гуртожитках 
готельного типу Національної академії державного управління при 
Президентові України” втрачає чинність з 01 липня  2017 року. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Президент Національної академії                 В.С.Куйбіда 
 

 
 


