
Перелік категорій студентів та документів для надання їм 
пільги з оплати за проживання в гуртожитках коледжу 

(до досягнення ними 23 років). 
 

1. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» - пільга у вигляді безоплатного проживання в 
студентських гуртожитках:  
 заява, завізована директором коледжу; 
 копія паспорту; 
 копія посвідчення УБД; 
 копія довідки органу соціального захисту населення про перебування на 
обліку в ЄДАРПУ відповідно пункту 19 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; або 
копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 
забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України.  
2. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» - оплата за проживання в студентських гуртожитках в 
розмірі не більше 50% встановленого тарифу: 
 заява, завізована директором коледжу; 
 копія паспорту; 
 копія свідоцтва про народження; 
 копія посвідчення учасника бойових дій (батька або матері); 
 копія довідки органу соціального захисту населення про перебування на 
обліку в ЄДАРПУ відповідно пункту 19 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; або 
копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 
забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України.  
3. Діти із сімей осіб, які загинули або померли під час участі у Революції 
Гідності; які загинули у районі проведення АТО або померли внаслідок 
поранення чи контузії під час проведення АТО - пільга у вигляді 
безоплатного проживання в студентських гуртожитках:   
 заява, завізована директором коледжу; 
 копія паспорту; 
 копія свідоцтва про народження; 



 копія посвідчення члена сім`ї загиблого (під час проведення АТО або 
участі у Революції Гідності); 
 копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України; або копія довідки МСЕК чи документ, що 
підтверджує загибель одного з батьків, виданий військовим формуванням або 
довідки з ЄДАРПУ з посиланням на норму законодавства.  
4. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи - оплата за 
проживання в студентських гуртожитках в розмірі не більше 50% 
встановленого тарифу за умови, що вони не отримують допомогу відповідно до 
постанови КМУ 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»:   
 заява, завізована директором коледжу; 
 копія паспорту; 
 копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  довідка 
з Управління праці про отримання чи не отримання щомісячної адресної 
допомоги для покриття витрат на проживання. 
 ПРИМІТКА: Для отримання пільги з оплати за проживання в гуртожитку 
студенти подають до завідуючих відділеннями заяви на ім`я директора із 
зазначенням особистих даних та конкретної пільги за проживання, на яку 
претендують. До заяви подаються завірені в установленому порядку копії 
документів. 


