ь-

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ

I НАУКИ УКРАiНИ
хАркIвсъкий нАцIонллънйй
vнlЪЪрситЕт
iM

/h,

eHi В. н. кАРАзIнА
нАкАз

zлЕ)

Про BapTicTb прожив€lння
в ryртожиткaх осiб,
якi навчаються в унiверситетi
ВiдповiДНО ДО]СТ, 197.|.2 Податкового
Кодексу Ущраiни, на виконання
Ns 796 uПро
затвердженIuI перелiку платних
п
ся навч.lльними
закJIадzлми, iншими
установ€lми та
державноi комунЕlлъноi форм*lласност1), постанови
Каб**Шiнl;il:
Украihи вiд 28 грудня 20lбр. лrпrо+z
стипендiй у доржавних та
кових установах)) в редакцii постанови
пада 2017 Ns 918, яка набула чинностi
ти i науки, молодi та спорту Украiни,
ерства охорони здоров'я Украни вiд

постанови Кабiнеry

MiHicTpiB

i

проживаншI

*пilй;iри

в

студентських

*-;lilх*"Жх"Н".,ЖНУ

державноi та комунапьноi форм власностil>

Н#^;;

нАкАЗУю:

1. Встановити з 01.03.2020
року BapTicTb проживання
студмiстечка в мiсяць
а) сiiцентам:

11)
13)

У ryРТожитку N: ("yn. От. Яроша,
?
У ryртожиткУ N: ("ро":
Яроша,
1
у гуртожиткУ J\b 5 (вул. Щiлиногр4дська,
у ryртожитку Nч б (вул. Ак. Вапьтера,
у ryртожитку J'ft 7 (вул. Алчевських,
у ryртожитку JФ 9 (пр. Л. Свободи,
у ryртожитку }lb
От. Ярош а,
19 ("yn.
у ryртожиткУ J\'9 l 1 (вуо. От. Яроша,

й.

46)

14)
46)
51)

1,2)

10)

в гуртожитках

_ 520,00
црн.;,
520,00
й".,
520,00
ф".,
520,00 ф, ;
520,00 ф".,
520,00 й".,
- S)0,0O ф".,
- 520,00 й" ,

б) аспiрантам, докторантам, слухачаМ пiдготовчого
_
800 грн.

вiддiлення

2. Головному бухгалтеру Ришкову В.м. забезпечити контроль

щод

зарахуваннЯ дО спецiальногО
фондУ ыIасних надходжень, якi отрим)
унiверситет вiд додатковоi (господарськоi) дiяльностi у сферi *"rno".
комун€rльниХ послуГ (надання спецiально облаштованих примiщен
ryртожиткiв для проживання) та за здiйсненням видаткiв виключно в межа
фактичних надходжень.

Пiдстава: розрахунок Bap'ocTi проживання в
ryртожитках.
Ректор

ВiЛЬ БАКIРОВ

Проект вносить:

погоджI
з економiчнр

соцlальних пL
Анатолiй У
оловний бухгz

Володимир РИШ
Засryпник начzшъника юридич

B1l

Наталiя БАРА]
J-Ь.LilJ"",л/4 Т
Щиректор студмiст
Микола р
-r-"-л
чrLльно-науко

мlжнародноl о(
ксiй HABPOIФI
Голова первиriноi профспiлк

i

Голова студентськоТ
студмiст
Юрiй ПОI

1

