ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСЕЛЕННЯ В СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«БОРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»
1. Порядок поселення у студентський гуртожиток (надалі – гуртожиток)
ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» (надалі – коледж) відповідає
Конституції України, чинному житловому законодавству, Закону про вищу
освіту, Положенню про гуртожиток вищого навчального закладу, Правилам
внутрішнього розпорядку коледжу та іншим нормативно-правовим актам.
2. Це положення вводиться з метою ефективного використання житлових
площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів коледжу.
3. Це положення є основним нормативним документом, що регламентує
організацію

та

проведення

організованого

поселення

та

проживання

іногородніх студентів.
4. Гуртожиток призначений для проживання іногородніх студентів на
період навчання. Поселення студентів здійснюється терміном на один
навчальний рік.
5. Відповідальним за організацію поселення студентів у гуртожиток є
завідувач гуртожитку.
6. Поселення

та

виселення

студентів

узгоджується

з

органами

студентського самоврядування, з повідомленням в бухгалтерію коледжу.
7. Поселення відбувається до 1 вересня поточного року відповідно до
наказу про зарахування. Приймальна комісія аналізує потребу абітурієнтів у
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гуртожитку і, по зарахуванню студента в коледж, направляє заяву студента в
комісію по поселенню до якої входять: заступник директора з гуманітарної
освіти

та

виховання,

завідувачі

відділення,

представники

органів

студентського самоврядування. Головою комісії є директор коледжу.
8. Студенти поселяються з третього по дев'ятий поверх в однокімнатні,
двокімнатні чи п’ятикімнатні блоки, кімнати яких розраховані на двох чи
чотирьох студентів, обладнаними всім необхідним, місцями загального
користування, кухнею в кожному блоці.
9. Студенти, які проживали в гуртожитку і переведені на наступний
навчальний рік, у випадку не повідомлення про бажання виселитись з
гуртожитку при відсутності боргів за гуртожиток поселяються автоматично.
10. Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку на підставі
направлень приймальної комісії на період проведення вступних іспитів. Для
вступників, які потребують поселення під час вступу, надаються звільнені
студентами блоки. Неповнолітні студенти з батьками на час екзаменів, при
можливості, можуть бути поселені в гостьові блоки. Оплата за проживання в
гуртожитку здійснюється відповідно до встановленого тарифу. Абітурієнти,
які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільнюють місце в
гуртожитку після оголошення результатів іспитів. В разі подання апеляції після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти,
які не пройшли за конкурсом – після видання наказу про зарахування.
11.У першу чергу поселенню підлягають іногородні студенти – сироти,
інваліди, особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії (І-ІІ кат.),
студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей та особи, які живуть в
гірських населених пунктах з ускладненим сполученням.
12.Завідувач гуртожитку формує списки студентів, які поселяються в
гуртожиток. Завідувач гуртожитку зобов’язані скласти Угоду (Договір) про
повну матеріальну відповідальність за збереження майна коледжу в
гуртожитку.
13.Завідувач гуртожитку та бухгалтерія коледжу ведуть облік документації
про поселення та її зберігання. Завідувач гуртожитку перед поселенням
зобов’язаний ознайомити студента з Правилами проживання та Правилами
внутрішнього розпорядку.
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14.Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пройти
інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів,
вивчити

правила

внутрішнього

розпорядку,

ознайомитись з сантехнічним обладнанням,

протипожежної

безпеки,

правилами відшкодування

заподіяних збитків, користування особистими електропобутовими приладами,
порядком звільнення гуртожитку, оформити особову картку для одержання
інвентарю індивідуального користування. Інструктаж та поселення до
гуртожитку здійснюють спеціаліст з охорони праці, завідувач гуртожитком,
голова студентської ради гуртожитку. По закінченні інструктажу видаються
ключі від кімнати, виписується тимчасова перепустка на вхід до гуртожитку.
15.Отримавши кімнату в гуртожитку студент чи його батьки повинні
оплатити проживання в гуртожитку відповідно до встановленого тарифу.
Тільки після цього вони можуть поселитись в гуртожиток.
16.Оплата проживання повинна вноситись до поселення і в розмірі не
менше, ніж за місяць. Студенти – сироти, позбавлені батьківського
піклування, учасники АТО та члени їх сімей звільняються від оплати за
гуртожиток відповідно до чинного законодавства.
17.По

закінченню

терміну

оплати

завідувач

гуртожитку

повинен

попередити студента або його батьків про наступну оплату послуг. У випадку
несвоєчасної оплати за проживання сума боргу стягується примусово з
означених осіб, а право на проживання втрачається.
18.Студенти, які у весняному семестрі за результатами атестації отримали
дві і більше незадовільні оцінки, а також мають більше 20% пропусків занять
без поважних причин, поселяються (перепоселяються) за наявності вільних
місць.
19.Студенти, які мають заборгованість за проживання в гуртожитку,
порушення Правил проживання та Правил внутрішнього розпорядку,
систематично не проживали в гуртожитку, до наказу на поселення не
включаються.
20. Студенти, яка мали більше трьох занесених в доповідні директору
зауважень (з погодженням голови студентського самоврядування гуртожитку)
щодо чистоти в кімнаті протягом терміну проживання, в наступні списки на
поселення не включається.
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21.У

випадку порушення

житлових

прав

студентів

їх

скаргу в

установленому порядку розглядає адміністрація навчального закладу спільно з
представником органів студентського самоврядування.
22.Термін проживання в гуртожитку починається з 1 вересня поточного
року по 30 червня наступного року. Проживання в гуртожитку на літній
період з 1 липня по 30 серпня допускається лише для дітей сиріт, дітей
позбавлених батьківського спілкування, у певних сімейних обставинах за
заявою студента і погодженням з директором коледжу.
23.До закінчення терміну проживання студенти повинні підготувати
кімнати до здачі і до вказаної дати залишити гуртожиток.
24.Випускники, які втратили право на проживання в гуртожитку,
отримують всі необхідні особисті документи лише після того, як вони
підписали обхідний лист у завідувача гуртожитку.
25.Виселення з гуртожитку відбувається на підставі чинного законодавства,
Положення про гуртожиток, у разі порушення Правил внутрішнього
розпорядку та проживання в гуртожитку за наказом Директора та згодою
органів студентського самоврядування.
26.Адміністрація коледжу не несе відповідальність за вкрадені речі
студентів, які зберігалися в гуртожитку неналежним чином.
27.Самовільне переселення студентів, перепланування в кімнатах, та інші
дії, які не передбачені Положенням про гуртожиток і Правилами внутрішнього
розпорядку – не допускаються.
28.Студенти, які проживають в гуртожитку, зобов’язані дотримуватись
вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього розпорядку, режиму
економії та бережливого ставлення до майна.
29. Дане Положення прийнято на загальних зборах працівників коледжу
( протокол №1 від 27 вересня 2018р.) і рекомендовані не затвердження директору
коледжу.
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