
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №597

26 квітня 2018 р. 31 сесія 7 скликання

Про обласну програму „Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки”

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою покращення умов проживання? 
навчання і відпочинку студентів у гуртожитках коледжів і технікумів, які 
фінансуються з обласного бюджету, враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму духовності та історичної 
спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити обласну програму „Студентський гуртожиток на 2018- 
2020 роки” (далі- Програма), згідно із додатком.

2. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за проживання в студентських 
гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету, 
студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа 
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, згідно із додатком.

З .Рекомендувати:
3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації, Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації 
організувати безумовне виконання заходів, передбачених Програмою.

3.2. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету, 
позабюджетних надходжень коледжів і технікумів, які фінансуються з 
обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. Щороку, при формуванні відповідних бюджетів, 
передбачати видатки на фінансування заходів Програми.

4. Про хід виконання Програми інформувати обласну Раду відповідно 
до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року 
№ 469.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.) та з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф .).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Обласної програми „Студентський гуртожиток 

на 2018-2020 роки”

1 Ініціатор розроблення програми: Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про розроблення 
Програми

3 Розробник Програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми

Департамент фінансів 
облдержадміністрації; Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації;
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації

5 Відповідальний виконавець Програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

6 Учасники Програми

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; Департамент 
фінансів облдержадміністрації; 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації;
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації; 
коледжі та технікуми, які 
фінансуються з обласного бюджету

7 Терміни реалізації Програми 2018-2020 роки

7.1
Етапи виконання Програми 
(для довгострокових програм)

8
Перелік місцевих бюджетів, які приймають 
участь у виконанні програми (для комплексних 
програм)

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, всього 7950 тис. грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів 5100 тис. грн.

- з них коштів обласного бюджету 5100 тис. грн.

10 Основні джерела фінансування Програми Обласний бюджет



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 597

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 
Студентський гуртожиток 

на 2018-2020 роки 

1.1 Загальна характеристика Програми

Обласну програму «Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки» 
розроблено Департаментом освіти і науки облдержадміністрації (далі -  
Програма).

Програмою передбачається протягом 2018-2020 років здійснення 
комплексу заходів на покращення умов проживання, навчання і відпочинку 
студентів у гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного 
бюджету.

Головними розпорядниками коштів обласного бюджету є Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

1.2 Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
Станом на 1 січня 2018 року в області функціонує 9 комунальних 

коледжів, які знаходяться у спільній комунальній власності територіальних 
громад Вінницької області. Зокрема:

1.Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського;

2. Бершадський медичний коледж;
3.Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К.Заболотного;
4.Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний 

коледж;
5.Гайсинський медичний коледж;
6.Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницьке училище 

культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича;
7.Комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище 

культури
8.Могилів-Подільський медичний коледж;
9.Погребищенський медичний коледж.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 
рік» та Бюджетного кодексу України (зі змінами та доповненнями) 5 держаних 
коледжів та технікумів області, які мають статус самостійних юридичних осіб 
було переведено на фінансування з обласного бюджету. Зокрема:

1 .Вінницький технічний коледж;



2.Вінницький транспортний коледж;
З.Іллінецький державний аграрний коледж;
4.Калинівський технологічний технікум;
5. Державний вищий навчальний заклад «Могил ів-Подільський

монтажно-економічний коледж».
У вищезазначених 14 навчальних закладах, які фінансуються з обласного 

бюджету, функціонує 19 гуртожитків, які розраховані на 4480 ліжко-місць, в 
яких станом на 1 січня 2018 року проживає 3154 студенти, з яких 148 — 
студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 99
-  студенти з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та студенти з числа 
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій.

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я 
України від 28 березня 2011 року №284/423/173, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за № 520/19258 «Про 
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських 
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм 
власності» граничний розмір плати за проживання в студентських 
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм 
власності не може перевищувати для студентів вищих навчальних закладів I- 
IV рівнів акредитації - 40 відсотків розміру мінімальної ординарної 
(звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного 
рівня акредитації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 
року № 1047 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2017 року № 918) для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший 
спеціаліст” або “бакалавр” розмір мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії 980 гривень на місяць. Таким чином, граничний розмір 
плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів 
державної та комунальної форм власності не може перевищувати для 
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 392 гривні.

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я 
України від 28 березня 2011 року №284/423/173, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за № 520/19258 «Про 
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських 
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм 
власності» студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, 
а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 
залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2016 року № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким 
категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»



студенти з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та студенти з числа 
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій мають право на проживання у 
студентських гуртожитках з пільговою оплатою, що не може перевищувати 50 
відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках 
вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності, 
визначеного в установленому порядку.

За останні роки у коледжах і технікумах області збільшилась кількість 
студентів, які відповідно до чинного законодавства мають пільги при оплаті 
послуг за проживання в гуртожитку.

1.3 Мета Програми
Метою Програми є покращення умов проживання, навчання і відпочинку 

студентів у гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного 
бюджету та підвищення соціального захисту студентів із числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій.

1.4 Обґрунтування шляхів
Реалізацією Програми передбачено здійснювати поетапно впродовж 

2018-2020 років виконуючи комплекс заходів зі збереження розвитку та 
модернізації гуртожитків коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного 
бюджету.

1.5 Завдання Програми та результативні показники
В рамках реалізації Програми планується виконання наступних завдань:
-  покращення умов навчання та виховання студентської молоді;
-  організація єдиного освітньо - інформаційного простору;
-  забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
-  зміцнення матеріально-технічної бази коледжів і технікумів, які 

фінансуються з обласного бюджету;
-  підвищення енергоефективності житлового сектору та бюджетної 

сфери області;
-  впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 

підприємствах територіальних громад області.
Результатами виконання Програми є:
- оплата комунальних послуг;
- здійснення поточних видатків на обслуговування гуртожитків 

коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету;
- реконструкція гуртожитків коледжів і технікумів, які фінансуються з 

обласного бюджету;
- впровадження енергозберігаючих технологій в гуртожитках коледжів і 

технікумів, які фінансуються з обласного бюджету.
- оновлення інженерного та побутового обладнання гуртожитків 

коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету.



В рамках реалізації Програми розроблено Порядок використання коштів 
обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за проживання в 
студентських гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного 
бюджету студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та 
студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій.

1.5.1 Показники затрат
Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах наявних 
фінансових ресурсів, передбачених на відповідний рік, а також інших джерел, 
не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 7950 тис. грн., у тому 
числі за роками:
2018 рік 2450 тис.грн.
2019 рік 2650 тис. грн.
2020 рік 2850 тис. грн.

1.5.2 Показники продукту
Результативність виконання Програми може визначатися за допомогою 

наступних показників продукту:
- кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій, 
залучених до реалізації Програми;
- кількість студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, яким 
компенсовано кошти за проживання в студентських гуртожитках коледжів і 
технікумів, які фінансуються з обласного бюджету, залучених до реалізації 
Програми;
- кількість студентських гуртожитків коледжів і технікумів, які фінансуються з 
обласного бюджету.

1.5.3 Показники ефективності
- покращення умов проживання студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, студентів з числа осіб, визнаних 
учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій.

1.5.4 Показники якості
- проведення поточних ремонтів кімнат гуртожитків коледжів і технікумів, які 
фінансуються з обласного бюджету, в яких проживають студенти з числа дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та студенти з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій;
- оновлення м’якого інвентарю кімнат гуртожитків коледжів і технікумів, які 
фінансуються з обласного бюджету, в яких проживають студенти з числа дітей-



сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та студенти з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій;
- поточний ремонт даху гуртожитку №1 Вінницького транспортного коледжу.

1.6 Напрями діяльності і заходи Програми
Покращення умов проживання, навчання і відпочинку студентів з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з числа 
осіб, визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій.

1.7 Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється здійснюється обласною 

державною адміністрацією та постійними комісіями обласної Ради з питань 
освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму духовності та історичної 
спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм.
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень показників 
Програми є:
- звітність Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації;
- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегій 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації;
- проведення моніторингу;
- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації 
Програми.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації щороку надає звіт про 
хід виконання Програми до обласної Ради та інформує керівництво обласної 
державної адміністрації про хід її виконання. На підставі отриманих даних 
здійснюється моніторинг ефективності Програми та корегування Програми на 
наступний рік.

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток 1
до Обласної програми „Студентський 
гуртожиток на 2018-2020 роки”, 
затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 597

Ресурсне забезпечення 
Обласної програми „Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки”

тис.грн.
Обсяг коштів, 

які пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

1 етап виконання Програми II
етап

III
етап

Всього витрат на 
виконання Програми

2018
рік

2019
рік

2020
рік

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

2450 2650 2850 7950

державний
бюджет

обласний бюджет 1500 1700 1900 5100

кошти не 
бюджетних 

джерел

950 950 950 2850

Заступник голови обласної Ради ^їихайло КРЕМЕНЮК



Додаток 2
до Обласної програми „Студентський гуртожиток 
на 2018-2020 роки”, затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 597

Результативні показники 
Обласної програми „Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки”

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

ДІЇ
Програми

І етап виконання П їограми II
етап

III
етап

Всього за період 
дії програми 

(або до кінця дії 
Програми)

2018 рік 2019 рік 2020 рік

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показники продукту Програми

1.1 Кількість студентів 3 
числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування залучених 

до реалізації Програми

особи 148 150 150 150 450

1.2 Кількість студентів 3 
числа осіб, визнаних 
учасниками бойових 

дій та студентів з числа 
дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових 

дій

особи 99 100 100 100 300

Показники ефективності Програми
2.1 покращення умов 

проживання, навчання 
і відпочинку студентів 

з числа дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування,студентів з 

числа осіб, визнаних

гуртожитки 19 19 20 20 20



учасниками бойових 
дій та студентів з числа 

дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових 
дій у гуртожитках 

коледжів і технікумів, 
які фінансуються з 

обласного
Показники якості їрограми

3.1 Проведення поточний 
ремонт кімнат 

гуртожитків коледжів 
та технікумів, які 
фінансуються з 

обласного бюджету, в 
яких проживають 

студенти з числа дітей- 
сиріт, дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування, осіб, 

визнаних учасниками 
бойових дій та 

студентів з числа дітей 
осіб, визнаних 

учасниками бойових
ДІЙ

кімнати 56 56 56 56 168

3.2 Оновлення м’якого 
інвентарю кімнат 

гуртожитків коледжів 
та технікумів, які 
фінансуються з 

обласного бюджету, в 
яких проживають 

студенти з числа дітей- 
сиріт, дітей, 
позбавлених 

батьківського

одиниця 148 150 170 190 510



піклування, осіб, 
визнаних учасниками 

бойових дій та 
студентів з числа дітей 

осіб, визнаних 
учасниками бойових 

дій
3.3 Поточний 

(капітальний) ремонт 
даху гуртожитку № 1 

Вінницького 
транспортного коледжу

м^ 1200 1200 1200

7

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток З
до Обласної програми „Студентський 
гуртожиток на 2018-2020 роки”, 
затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 597

Напрями діяльності та заходи 
Обласної програми „Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки”

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги 
фінансування 

(вартість), тис.грн., 
в тому числі: 

2018 р.
2019 р.
2020 р.

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1 покращення

умов
проживання, 
навчання і 
відпочинку 
студентів 3 
числа дітей- 
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
студентів 3 
числа осіб, 
визнаних 
учасниками 
бойових дій та 
студентів 3 
числа дітей 
осіб, визнаних 
учасниками 
бойових дій

Здійснювати постійний 
моніторинг умов проживання в 
гуртожитку студентів з числа 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування і осіб 
прирівняних до них, осіб 
визнаних учасниками бойових 
дій на Сході України та дітей 
осіб визнаних учасниками 
бойових дій на Сході України

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації,

коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

покращення
умов
проживання, 
навчання і 
відпочинку 
студентів 3 
числа дітей- 
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
студентів 3 
числа осіб, 
визнаних 
учасниками 
бойових дій та 
студентів 3 
числа дітей 
осіб, визнаних 
учасниками 
бойових дій

2 Здійснення компенсаційної 
виплати навчальним закладам за 
проживання в студентських 
гуртожитках коледжів і 
технікумів, які фінансуються з 
обласного бюджету студентів з 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, студентів з числа 
осіб, визнаних учасниками 
бойових дій та студентів з числа

2018 Департамент освіти і 
науки 

облдержадм і ністрації, 
Департамент охорони 

здоров’я 
облдержадм і ністрації, 
управління культури 

і мистецтв 
облдержадміністрації, 
коледжі та технікуми, 

які фінансуються з

обласний
бюджет

1500

2019 1700

2020 1900



у гуртожитках 
коледжів і 
технікумів, які 
фінансуються 
з обласного

дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій відповідно до 
Порядку використання коштів 

бюджету для 
компенсаційної 
проживання в 

гуртожитках 
технікумів, які 

з обласного 
з числа

обласного 
здійснення 
виплати за 
студентських 
коледжів і 
фінансуються 
бюджету студентів 
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського 
піклування, студентів з числа 
осіб, визнаних учасниками 
бойових дій та студентів з числа 
дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій
Здійснення поточних видатків 
на обслуговування гуртожитків 
коледжів і технікумів, які 
фінансуються з обласного 
бюджету

Впровадження
енергозберігаючих технологій в 
гуртожитках коледжів і 
технікумів, які фінансуються з 
обласного бюджету

2018
2019
2020

2018
2019
2020

обласного бюджету

Департамент освіти і 
науки 

обл держадм і н істрації, 
Департамент охорони 

здоров’я 
облдержадміністрації, 
управління культури 

і мистецтв 
облдержадміністрації 
коледжі та технікуми, 

які фінансуються з 
обласного бюджету

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
Департамент охорони 

здоров’я 
облдержадміністрації, 
управління культури 

і мистецтв 
обл держадм і н і страції 
коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

кошти не
бюджетних
джерел

600
600
600

кошти не
бюджетних
джерел

150
150
150

у гуртожитках 
коледжів і
технікумів, які 
фінансуються з 
обласного



Оновлення інженерного та 2018 
побутового обладнання 2019
гуртожитків коледжів і 2020 
технікумів, які фінансуються з 
обласного бюджету

Заступник голови обласної Ради

Департамент освіти і кошти не 200
науки бюджетних 200

облдержадм іністрації, джерел 200
Департамент охорони

здоров’я
облдержадміністрації,
управління культури

і мистецтв
облдержадміністрації
коледжі та технікуми,
які фінансуються з
обласного бюджету

Михайло КРЕМЕНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 597

Порядок
використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної

виплати за проживання в студентських гуртожитках коледжів і 
технікумів, які фінансуються з обласного бюджету, студентів з числа дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з числа 
осіб, визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб,

визнаних учасниками бойових дій

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення 
компенсаційної виплати за проживання в студентських гуртожитках коледжів і 
технікумів, які фінансуються з обласного бюджету студентів з числа дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій (далі - Порядок) визначає механізм здійснення 
компенсаційної виплати навчальним закладам, які фінансуються з обласного 
бюджету в межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

2. Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями).

3. Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації є головними розпорядниками коштів обласного бюджету 
в рамках обласної програми «Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки» для 
здійснення компенсаційної виплати за проживання в студентських гуртожитках 
коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету студентів з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з числа 
осіб, визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій

4. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації та управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації відповідно до показників коледжів 
та технікумів Вінницької області, які фінансуються з обласного бюджету, 
щорічно до 1 грудня подають Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації списки студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, студентів з числа осіб, визнаних 
учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій, які проживають у гуртожитках у звітному році.

5. Департамент освіти і науки облдержадміністрації на підставі поданих 
списків здійснює розподіл обсягів компенсаційних виплат між головними 
розпорядниками коштів обласного бюджету, визначеними у пункті 3 цього 
Порядку, за формулою:



СКВ = — — — (А31+0,5А32)
А1 + 0,5Л2 '

де СКВ -  сума компенсаційних виплат для навчального закладу;
ЗС -  загальна сума коштів, яка виділяється з обласного бюджету в 

поточному році на компенсаційні виплати;
А1 -  загальна кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які проживають у гуртожитках коледжів 
і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету;

А2 -  загальна кількість студентів з числа осіб, визнаних учасниками 
бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, 
які проживають у гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з 
обласного бюджету;

АЗІ -  кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які проживають у гуртожитках навчального закладу 
який фінансується з обласного бюджету;

А32 -  кількість студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій 
та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, які 
проживають у гуртожитках навчального закладу який фінансується з обласного 
бюджету.

6. На підставі розподілу, здійсненого відповідно до пункту 5 цього 
порядку, Департамент освіти і науки облдержадміністрації вносить пропозиції 
голові облдержадміністрації щодо необхідності передбачення в обласному 
бюджеті та/або при несенні змін до обласного бюджету на відповідний рік 
коштів на здійснення компенсаційної виплати за проживання в студентських 
гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного бюджету 
студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа 
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій в розрізі головних розпорядників 
коштів обласного бюджету, визначених у пункті 3 цього Порядку.

7. При формуванні проекту обласного бюджету на наступний бюджетний 
рік та при внесенні змін до нього протягом року обласна державна 
адміністрація враховує потребу в коштах на здійснення компенсаційної виплати 
за проживання в студентських гуртожитках коледжів і технікумів, які 
фінансуються з обласного бюджету студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, студентів з числа осіб, визнаних 
учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій, головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначених у 
пункті 3 цього Порядку, враховуючи можливості обласного бюджету та стан 
використання зазначених коштів у попередньому звітному періоді.

8. Головні розпорядники коштів обласного бюджету, визначені у пункті З 
цього Порядку, коледжі та технікуми, що входять до складу їх мережі, 
забезпечують цільове та ефективне використання коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на здійснення компенсаційної виплати за проживання в 
студентських гуртожитках коледжів і технікумів, які фінансуються з обласного



бюджету студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій та 
студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій.

9. Обсяги бюджетних призначень, невикористаних за цільовим 
призначенням відповідними головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету, підлягають поверненню до обласного бюджету та/або перерозподілу 
між ними. Пропозиції щодо перерозподілу коштів вносяться обласною 
державною адміністрацією за відповідним клопотанням Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації.

10. У міжсесійний період голова облдержадміністрації має право 
здійснювати перерозподіл вказаних цільових коштів в межах загального обсягу 
бюджетних призначень, передбачених в обласному бюджеті на здійснення 
компенсаційної виплати за проживання в студентських гуртожитках коледжів і 
технікумів, які фінансуються з обласного бюджету студентів з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій, між головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету, визначеними у пункті 3 цього Порядку, за погодженням з постійною 
комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм.

11. Департамент освіти і науки облдержадміністрації забезпечує загальну 
координацію дотримання цього Порядку.

Заступник голови обласної Ради Гихайло КРЕМЕНЮК


