
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Н А К А З

« Зі? » і/ий ІМ  2020 р. м. Полтава №_____ #133
Про встаношіення розмірів плати 
за гуртожиток з 01.01.2021 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності" від 27.08.10р. №796 із змінами та доповненнями 
та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки 
України, Міністерства фінансів України "Про затвердження порядків надання 
платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 
23.07.2010 року № 736/902/758

НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.01.2021 року плату за проживання в гуртожитках 

академії для студентів в розмірі 520,00 гривень за місяць.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Підстава: Кошторис та калькуляція вартості проживання в гуртожитках 
Полтавської державної аграрної академії з 01.01.2021 року

В. о. ректора

Наказ підготувала та подає: 
заступник головного бухгалтера 
з економічцої роботи

І. ГОРБУ НОВА

П. ПИСАРЕНКО

Погоджено: 

головний бухгалтер 

начальник юридичного відділу

ЛІНСЬКА

КОЛЯДЕНКО

Наказ направити: в справу, бухгалтерію, економістам, відділ кадрів, деканати 
факультетів, приймальну комісію, проректору по АГЧ, зав. гуртожитком, 
юридичний відділ.
Ірина Горбунова 56-52-19



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Н А К А З

« ./А >  ,* и « ш  2020 р. м. Полтава №_ Ж
Про встанотйення розмірів плати 
за гуртожиток з 01.01.2021 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності" від 27.08.10р. №796 із змінами та доповненнями 
т»а наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки 
України, Міністерства фінансів України "Про затвердження порядків надання 
платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 
23.07.2010 року № 736/902/758

НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.01.2021 року плату за проживання в гуртожитку №1 

академії для іноземних громадян в розмірі 520,00 гривень за місяць.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Підстава: Кошторис та калькуляція вартості проживання в гуртожитку №1 
академії для іноземних громадян Полтавської державної аграрної академії з 
01.01.2021 року

В. о. ректора

Наказ підготувала та подає: 
заступник головного бухгалтера 
з економічної роботи

І. ГОРБУНОВА

П. ПИСАРЕНКО

Погоджено: 

головний бухгалтер 

начальник юридичного відділу

С. ЛІНСЬКА

3. КОЛЯДЕНКО

Наказ направити: в справу, бухгалтерію, економістам, відділ кадрів, деканати 
факультетів, приймальну комісію, проректору по АГЧ, зав. гуртожитком, 
юридичний відділ.
Ірина Г орбунова 56-52-19


