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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення

регламентує

функціонування

гуртожитків

ВСП

«Новокаховський коледж ТДАТУ» і визначає порядок надання житлової площі
в гуртожитках позаміським студентам денної та заочної форми навчання.
Поселення студентів здійснюється на підставі Угоди та направлення.
Списки студентів про поселення на поточний рік затверджуються наказом
директора.
Місцями у гуртожитках забезпечуються всі позаміські студенти, сироти,
інваліди, студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей та які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Поселення

в

кімнатах

гуртожитків

здійснюється

відповідно

до

встановлених санітарних норм.
Відповідальними за організацію та поселення є заступник директора з
адміністративно-господарської частини та коменданти гуртожитків.
Заступник директора з виховної роботи та куратори груп формують списки
студентів рекомендованих до поселення.
Протягом

року

списки

корегуються

студрадою,

профспілковою

організацією коледжу, кураторами та комендантом.
Самостійне переселення та перепланування кімнат, які не передбачені
Угодою та Положенням про гуртожиток - не допускаються.
Положення розроблено на підставі:
1. «Примірного Положення про студентський гуртожиток вищого
навчального закладу» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України № 1004 від 13 листопада 2007 р.
2. Положенням «про ВСП «Новокаховський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету».
3. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796 від 28.02.1991 р.
4. Постанови Кабінету Міністрів України № 433 від 16.06.1995 р. «Про
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поліпшення матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, які залишилися
без піклування батьків».
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ
Поселення студентів І курсу здійснюється у період з 28 серпня до 29
вересня поточного року.
Студенти при поселенні до гуртожитку повинні пред’явити:
- направлення на поселення;
- паспорт;
- медичну довідку.
Заступник директора з АГЧ, головний бухгалтер та комендант разом із
студентом оформлюють Угоду на проживання у гуртожитку.
Оплата за проживання, в розмірі не менше ніж за 6 поточних місяців,
вноситься мешканцями до поселення.
Відповідальні

за

поселення

знайомлять

студентів

із

Правилами

внутрішнього розпорядку.
Інженер з техніки безпеки проводить інструктажі щодо експлуатації
електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і комп’ютерної техніки.
Угода про поселення зберігається у куратора групи. Копія разом з
направленням надається студентові при поселенні.
Комендант гуртожитку веде облік та зберігає відповідну документацію
мешканців гуртожитку.
Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів першого
курсу несе заступник директора адміністративно-господарської частини коледжу
та коменданти гуртожитків.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІІ-ІV КУРСІВ
Поселення до гуртожитку студентів ІІ-ІV курсів здійснює комісія у складі
представників студради, профспілкової організації та комендантів.
У період з 20 травня по 15 червня поточного року комендант, члени студради
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та профспілкова організація коледжу проводить корегування списків мешканців
гуртожитків.
Студенти, які виявили бажання поселитися до гуртожитку у наступному
році, подають відповідну заяву до 15 червня поточного року.
Поселення здійснюється на підставі особистих заяв студентів, з
урахуванням особистого рейтингу, наказів про переведення на старші курси.
Студенти, кімнати яких мають більше 10 штрафних балів (зауважень)
протягом терміну проживання, в списки на поселення не включаються.
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Виселення з гуртожитку відбувається на підставі чинного законодавства,
Положення про гуртожиток та Положення «про ВСП «Новокаховський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету».
Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць
студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на
заступника директора з АГЧ та комендантів.
Випускники, які втратили право на проживання в гуртожитку отримують
всі необхідні особисті документи після підписання обхідного листа.
За два тижні до закінчення терміну проживання студенти повинні
підготувати кімнати та інвентар і здати кімнату до визначеної дати.
Студенти,
гуртожитку

за

які

порушували

наказом

Правила

директора

та

внутрішнього
згодою

органів

розпорядку

в

студентського

самоврядування і студентської профспілки підлягають виселенню.
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