
Звіт про повторне відстеження результативності  

постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 331 

«Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які 

здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 331 

«Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які 

здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».  
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Міністерство освіти і науки України. 
 

3. Цілі прийняття акта 
Проєкт акта розроблено відповідно до частини четвертої статті 56 

Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту». 

Основною ціллю прийняття акта є створення уніфікованих правил 

проживання у гуртожитках закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, а також врегулювання питання надання жилої площі, вселення на 

надану жилу площу, користування жилою площею та виселення з 

гуртожитків осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти та інших осіб, які проживають в ньому. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

з 01.03.2021 по 01.04.2021. 
 

5. Тип відстеження 
Повторне відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз показників результативності проводився статистичним методом 

за результатами аналізу інформації, поданої департаментами (управліннями) 

освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

З метою відстеження показників результативності Міністерством 

освіти і науки України узагальнено інформацію департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо 

проживання мешканців у гуртожитках закладів професійної (професійно-

технічної) освіти.  
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Із 708 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

підпорядкованих МОН, гуртожитки мають 520 закладів освіти. У них 

мешкають понад 69,1 тис. учнів. Питання проживання учнів у гуртожитках 
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на період здобуття освіти прийнятим актом врегульовано: встановлено 

уніфіковані правила проживання та укладання відповідних договорів. 

Водночас цей регуляторний акт має на меті поступове вирішення 

проблеми укладання договорів з іншими особами, які довгий час проживають 

у гуртожитку, але не уклали договорів найму жилої площі з тих чи інших 

причин. 

Станом на 01.03.2021 укладено понад 8,5 тис. договорів найму жилої 

площі з іншими особами, зокрема понад 2,1 тис. з працівниками закладів 

освіти, які проживають у гуртожитках.  
 

Показники результативності 2020 рік 2021 рік 

Кількість учнів, які проживають у гуртожитку 

(всього) 

68745 69141 

Кількість учнів пільгових категорій, які 

проживають у гуртожитку 

10511 12598 

Кількість укладених договорів найму жилої 

площі з іншими особами,  

зокрема з працівниками закладу освіти, які 

проживають у гуртожитку 

8362 

 

2577 

8565 

 

2125 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта протягом двох календарних 

років з дня набрання ним чинності шляхом урегулювання питання надання 

жилої площі, вселення на надану жилу площу, користування жилою площею 

та виселення з гуртожитків осіб, які здобувають освіту в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти та інших осіб, які проживають в 

ньому стало: 

збільшення кількості учнів, які проживають у гуртожитках закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі учнів пільгових 

категорій; 

збільшення кількості укладених договорів найму жилої площі з іншими 

особами, які проживають у гуртожитках закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

удосконалення законодавчого врегулювання питання проживання учнів 

та інших осіб у гуртожитках закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти та укладання відповідних договорів. 
 

Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення цілей 

регуляторного акта.  

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної 

політики. 

 

 

Міністр                Сергій ШКАРЛЕТ 


