
Матеріально-технічне забезпечення 
приватного вищого навчального закладу  

«Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» 

 
 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» проводить підготовку фахівців у навчальному комплексі у 

центральній частині міста, який складається з 2 корпусів загальною площею 

2911,9 м2, за адресою: м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73; 

м. Кропивницький, вул. Покровська, 73. 

Значна увага приділяється функціональному облаштуванню навчальних 

аудиторій. Навчальні аудиторії обладнані:  

  - робочими місцями студентів; 

  - сучасними меблями; 

  - індивідуальними столами та стільцями для викладачів. 

Разом з тим, в аудиторіях встановлено меблі, необхідні для роботи 

викладачів-лекторів. Усі меблі виконані з сучасних, екологічно чистих 

матеріалів в ергономічному дизайні. 

Медичне обслуговування студентів здійснюється у власному медпункті, 

що розташовується в приміщенні площею 27,9 м2. 

Навчальний корпус №1, що розташований у м. Кропивницький, 

вул. Миколи Левитського, 73; повністю відповідає санітарним та 

протипожежним вимогам (Договір оренди індивідуально визначеного майна та 

приміщення по вулиці Колгоспній (Миколи Левитського), 73 у місті 

Кіровограді (Кропивницькому) від 14.08.2013 р. № 20/17). У цих приміщеннях 

розташовані навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, інформаційний центр, 

лінгафонний клас, бібліотека, читальні зали, спеціалізовані кабінети, 

лабораторії, органи студентського самоврядування, редакція студентської 

газети, інші допоміжні підрозділи. 

Навчальний корпус № 2, що розташований м. Кропивницький, 

вул. Покровська, 73 (Договір оренди від 07.04.2014 р.; витяг з державного 



реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 

від 07.04.2014 р. № 20106825) тут розташовані навчальні аудиторії, юридична 

клініка, зала судових засідань і т.п. 

Також поруч розташовано спортивний комплекс ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління»: корпус в якому є 

приміщення для занять, ігрові та тренажерні зали, та стадіон з допоміжними 

приміщеннями. Всі приміщення відповідають санітарним правилам, нормам і 

гігієнічним нормативам (висновки санітарно-епідеміологічної станції 

додаються). 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 

навчальному процесі наведено у таблицях 1 та 2. 



Таблиця 1. 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

 

Адреса 

приміщення 

Наймену-

вання 

власника 

майна 

Площа (кв. метрів) 

Найменування та 

реквізити документа про  

право власності або 

оперативного управління 

або користування 

Документ про право користування (договір 

оренди) 

загальна 

призначена для 

використання під 

час навчання за 

спеціальністю, 

що ліцензується 

призначена для 

використання за 

іншими 

спеціальностями 

відповідно до 

отриманої ліцензії 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ по 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

1.  вул. Миколи 

Левитського  

(Колгоспна), 73 

Управління 

власності- 

та 

приватиза-

ції 

Кіровогра-

дської 

міської 

ради 

2031,9 573 869 Договір оренди № 20/17 від 

14.08.2013 р. 

6 р. 

з 14.08.203 р. по 

14.08.2019 р. 

+ + 

2.  вул. 

Покровська, 73 

ТОВ 

«Кіровогра

дський 

обласний 

центр 

післядипло

много 

навчання 

працівникі

в АПК» 

700 111 346 Договір оренди №461  

від 07.04.2014 р. 

6 р. 

З 07.04.2014 р. по 

07.04.2020 р. 

+ + 



Таблиця 2. 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендова

них 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
2731,9 - 2731,9 - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії, 

комп’ютерні лабораторії тощо) 

1899,9 - 1899,9 - 

 комп’ютерні лабораторії 110 - 110  

 спортивні зали 275,4 - 275,4 - 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 
120 - 120 - 

3. Службові приміщення 102 - 102 - 

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 
56 - 

56 
- 

5. Гуртожитки 180  180 - 

6. Їдальні, буфети  96 - 96 - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 27,9  27,9 - 

9. Інші - - - - 

 

 
 

Інформація про соціальну інфраструктуру наведено в таблиці 3. 
 

Таблиця 3. 

Інформація про соціальну інфраструктуру 
 Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 

(показника, нормативу) 

Кількість Площа (кв. 

метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 1 180,0 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 1 6,0 

3 Їдальні та буфети 1 96,0 

4. Кількість студентів, на одне місце в їдальнях і буфетах - 0,5 

5. Актові зали 1 86,0 

6. Спортивні зали 2 275,4 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди:   

 стадіони 1 186,0 

 спортивні майданчики 1 140,0 

 корти - - 

 тощо - - 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інші - - 

 



 

Площа безпосередньо приміщень для занять студентів складає 1899,9 

кв.м., що у розрахунку на одного студента, на максимально можливий 

приведений контингент становить – 7,3 кв. м.  (див. таблицю 4). 

Таблиця 4. 

Розрахунки приміщень для занять студентів 
Загальний ліцензійний обсяг Площа приміщень для занять студентів  

Денна форма Заочна форма Всього Всього (кв.м.) 
У розрахунку на одного 

студента (кв.м.) 

259 - 259 1899,9 7,3 

 

 

Іногородні студенти за потребою повністю забезпечуються 

гуртожитком (Договір №4/13 від 25 грудня 2016 р.). 

 


