
Порядок та умови надання державної цільової 

підтримки  

(щодо проживання у гуртожитку Маріупольського державного 

університету) 

І.   Відповідно до   Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 

23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки 

деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти» студенти пільгових 

категорій  мають право отримувати Державну цільову підтримку у  

вигляді: 

1.  Безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках 

або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, 

які навчаються за денною формою навчання та відносяться до наступних 

категорій: 

1.1 особи, які визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 

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

захисту”; 

1.2 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 

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

захисту”; 

1.3 діти, 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; 

1.4 діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

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

Гідності, а також 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; 
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2. Проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, 

визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому 

законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру 

плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу 

освіти - для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів 

невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти 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” 

(Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312). 

Пільги поширюються на студентів  денної форми навчання які відносяться до: 

2.1 внутрішньо переміщених осіб; 

2.2 осіб, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення. 

 

Посилання на офіційний документ 
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ІІ.  Відповідно до П О С Т А Н О В А КМУ від 5 квітня 1994 р. N 226 

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування»:  

- П.13 п/п 5  Діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування,  

що  перебувають  під  опікою  (піклуванням),  на період навчання у  

загальноосвітній   школі   забезпечуються   безплатно  шкільною  і  

спортивною   формами,  обідами,  у  вищих  навчальних  закладах  і  

професійних  навчально-виховних  закладах - обідами і гуртожитком. 
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