
 
Субсидії для студентів бути!
  
#7 от 31.03.2016 
Кожен студент НТУ «ХПІ» як бюджетної, так і контрактної форм навчання, має право на
отримання субсидії на проживання в гуртожитку – адресної безповоротної допомоги з
оплати житлово-комунальних послуг.
Порядок оформлення субсидії для студентів, які проживають в гуртожитках НТУ «ХПІ».
– Замовити в стипендіальному відділі (адміністративний корпус, 2 поверх) «Довідку про
доходи» (за останні 3 місяці). 
– У бухгалтерії студмістечка (вул. Пушкінська, 79/1) оформити «Довідку про склад сім’ї» (до
25-го числа поточного місяця): 
– отримати бланк «Довідка про склад сім’ї» (тільки в студмістечку); 
– звернутися до паспортиста гуртожитку за підписом і повернути довідку в бухгалтерію
студмістечка; 
– в установлений термін отримати довідку про склад сім’ї для надання її в соціальний відділ
району. 
– Зробити копію паспорта та ідентифікаційного коду. 
– Самостійно заповнити «Заяву про призначення житлової субсидії» (зразок заповнення). 
– Самостійно заповнити «Декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії» (зразок заповнення).
Після оформлення документів їх необхідно надати в районні відділи субсидій м. Харкова:
жителям гуртожитків №1, 2, 5 до відділу субсидії Київського району (вул. Сумська, 128),
жителям гуртожитків №7, 9, 11, 12, 13 у відділ субсидії Шевченківського району (вул.
Тобольська, 64), мешканцям гуртожитку №14 в відділ субсидії Фрунзенського району (пр.
Льва Ландау, 48), мешканцям гуртожитку №15 в відділ субсидії Московського району (вул.
Гвардійців Широнінців, 38-Г).
З 1 травня 2015 року субсидія оформляється на календарний рік (12 місяців). Також варто
відзначити, що на період з початку липня до кінця серпня (літній канікулярний період)
субсидія на проживання студентів в гуртожитку не нараховується.
Примітки:
– Години прийому дирекції студмістечка з 9.00 до 15.00. Перерва з 12.00 до 13.00. Вихідні:
субота і неділя. 
– Термін розгляду справи на отримання субсидії в соціальній службі приблизно 2 місяці. 
– У разі нарахування субсидії студенту буде зроблений перерахунок оплати за проживання. 
– Студенти, які отримують пенсію або соціальні виплати, повинні додати копію документа,
згідно з яким її отримують. 
– Оформити «Довідку про нарахування пенсії або соціальних виплат» за останні 3 місяці (в
тому випадку, якщо вони оформлялися не за місцем реєстрації в Харкові). 
– Дати видачі «Довідки про доходи» і «Довідки про нарахування пенсії» повинні збігатися за
часом в межах 2–3 днів.
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