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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі у гуртожитку 

фахового коледжу, користування  гуртожитком та його утримання. 

1.2. Студентський гуртожиток фахового коледжу призначається для прожи-

вання студентів фахового коледжу.  

1.3. У гуртожитку створені необхідні умови для мешкання, занять, відпочин-

ку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщення санітарно-

побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними прави-

лами утримання гуртожитків, затвердженими головним санітарним лікарем Украї-

ни. 

1.4. Рішення про виділення у гуртожитку приміщення для громадського хар-

чування, пунктів охорони здоров
′
я, підприємств побутового обслуговування прий-

мається адміністрацією фахового коледжу при погодженні з профкомом студентів. 

1.5. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, за-

твердженими адміністрацією фахового коледжу, погодженими з профспілковим 

комітетом студентів. 

1.6. Права і обов′язки робітників гуртожитку визначаються посадовими ін-

струкціями, затвердженими адміністрацією фахового коледжу. 

 

2. НАДАННЯ ЖИЛОГО МІСЦЯ У ГУРТОЖИТКУ 

2.1. Розміщення студентів в гуртожитку здійснюється згідно з цим Положен-

ням про студентський гуртожиток, що розроблено фаховим коледжем у відповід-

ності з Типовим положенням і з додержанням встановлених санітарних норм. Міс-

це проживання надається на період навчання. 

2.2. Розподіл місць у гуртожитку між відділеннями, групами здійснюється 

спільним рішенням адміністрації і профкому студентів і оголошується наказом ди-



ректора. Списки студентів на поселення у гуртожиток готуються заступником ди-

ректора з навчально-виховної  роботи і профспілковим комітетом студентів. 

2.3. На підставі рішення про надання місць в гуртожитку адміністрація фахо-

вого коледжу видає студенту спеціальну перепустку, яка є підставою для прожи-

вання у даному гуртожитку 

2.4. Облік мешканців у гуртожитку, оформлення необхідних документів, 

прописки і виписки здійснюється призначеною для цього особою. 

3. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ У ГУРТОЖИТКУ 

3.1. Поселення до студентського гуртожитку здійснюється завідувачем гур-

тожитку на підставі наказу. Особі, яка поселяється в гуртожиток, вказується надане 

жиле місце, надається необхідний інвентар, перепустка на право входу до гуртожи-

тку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпоряд-

ку. 

3.2. Тимчасове переселення студента з однієї кімнати в іншу проводиться по 

рішенню завідувача гуртожитку або Ради гуртожитку, при цьому без погіршення 

умов проживання і, як виняток, в особливих випадках. 

3.3. Порядок користування гуртожитком студентами, які знаходяться на ка-

нікулах, визначається з урахуванням їх побажань адміністрацією фахового коле-

джу. 

4. ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ 

4.1. При відрахуванні з фахового коледжу, а також при його закінченні, сту-

денти залишають гуртожиток у тижневий термін від дня виходу відповідного нака-

зу. У випадках, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток, 

рішенням адміністрації фахового коледжу цей термін може бути продовжений. 

4.2. Виселення студентів з гуртожитку здійснюється згідно з рішенням Ради 

гуртожитку та адміністрацією фахового коледжу. У випадку порушення угоди з 

боку мешканця, він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодувавши заподіяні 

збитки (якщо такі були) . Плата за проживання не повертається. 



4.3. Громадяни, які самовільно заселились у гуртожиток, виселяються в ад-

міністративному порядку без надання їм жилого приміщення. 

 5. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ 

5.1. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утри-

мання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються 

мешканцям. 

5.2. Плата за житло та послуги здійснюється повністю за рік. Як виключення, 

в окремих випадках дозволяється оплата посеместрово, на що дає дозвіл заступник 

директора. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів за весь час 

проживання. 

 


