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ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток
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Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка»
Загальні положення
Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку
коледжу, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови
проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).
Студентський
гуртожиток
Лисичанського
педагогічного
коледжу
призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів (далі
– студенти), а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця
проживання; студентів, які зараховані на навчання до тимчасово
переміщених закладів освіти: ВП «Брянківський коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка», ВП «Кадіївський
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка», зареєстрованих за юридичною адресою: вул. Героїв Сталінграда,
21, м. Лисичанськ, Луганська обл. (накази Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка «Про тимчасове переміщення
навчальних закладів» №№1012-ЗД, 1009-ЗД від 01.10.2014 р. від
01.10.2014р.). Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися
керівництвом навчального закладу за погодженням з органами студентського
самоврядування для створення відокремлених приміщень навчальнодозвіллєвої сфери.
Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не
підлягають приватизації, обміну, закладанню. Кожне приміщення в
гуртожитку повинне мати функціональне призначення. У гуртожитки можуть
бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період
проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період
проведення вступних випробувань.
Поселення Студентів до студентського гуртожитку здійснюється
рішенням керівника навчального закладу за погодженням з органами
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студентського самоврядування на підставі Положення відповідно до
Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода на
проживання між закладом вищої освіти в особі директора та студентом.
Працівники навчального закладу, як виняток, можуть бути поселені в
студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням
керівника навчального закладу і за погодженням з органами студентського
самоврядування.
У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для
проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури,
виховної
роботи.
Приміщення
санітарно-побутового
призначення
виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та
правилами утримання гуртожитків відповідно до фінансування.
Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами
внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і
затверджуються керівником навчального закладу за погодженням з органами
студентського самоврядування.
Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими
інструкціями, затвердженими керівником навчального закладу.
Надання житлового місця в гуртожитку
Розміщення Студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови
проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський
гуртожиток закладу вищої освіти, розробленим на підставі цього Положення
за погодженням з органами студентського самоврядування.
Гуртожиток Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
розраховано на 125 осіб (1527, 4 м2) (Відповідно до пункту 3 Примірного
положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498, де зазначено
наступне: «розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути
менше, ніж 6 кв. метрів на одну особу»).
Розподіл місць проживання у гуртожитку здійснюється комісією
закладу вищої освіти із додержанням санітарних норм за погодженням з
органами студентського самоврядування.
Списки Студентів на проживання в гуртожитку готуються
вихователем гуртожитку і затверджуються керівником закладу вищої освіти
за погодженням з органами студентського самоврядування.
На підставі рішення про надання місць у гуртожитку керівник закладу
вищої освіти чи вихователь за його дорученням укладає угоду із Студентом
на проживання в гуртожитку. Студент, який заселяється до гуртожитку,
зобов’язаний особисто пред’явити паспорт та надати копію квитанції з
попередньою оплатою. Студенту, який заселяється до гуртожитку, надається
житлове місце. Студент повинен бути ознайомлений під особистий підпис з
Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки
безпеки. У разі виникнення непередбачених обставин та з поважних причин
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Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої
кімнати за рішенням завідувача гуртожитку без погіршення умов
проживання.
Користування гуртожитком. Умови проживання
Вхід до гуртожитку дозволяється для Студентів гуртожитку до 20-00
години вільно, а з 20-00 до 06-00 – із записом у спеціальному журналі причин
запізнення. Згідно з рішенням студентського парламенту й студентської ради
гуртожитку, відвідувачі (батьки; особи, що виконують функції батьків згідно
з чинним законодавством України (опікуни, законні представники та ін.);
близькі родичі студентів) мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 2000. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який
засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає
в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача і провести його
при виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку
відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку
покладається на Студентів, які їх запросили.
Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану,
який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з
керівництвом закладу вищої освіти. Усі заходи повинні закінчуватись до 2000 години.
У кожній квартирі (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній,
обирається староста. З метою дотримання норм чинного законодавства усі
Студенти, які проживають у гуртожитку, здійснюють самообслуговування
санітарного стану кімнат (підтримання порядку і чистоти в місцях
проживання та загального користування тощо).
Студент, який проживає в гуртожитку, має право на:
- користування приміщеннями навчального, культурно-побутового,
медичного та спортивного призначення;
- своєчасний ремонт або заміну меблів, а також усунення недоліків у
забезпеченні побутових умов;
- участь у виборах органів студентського самоврядування гуртожитку
і претендування до їхнього складу;
- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням
житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і
дозвілля тощо;
- звернення із проханнями до керівництва закладу вищої освіти на
поліпшення житлово-побутових умов.
Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
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- своєчасно сплачувати за проживання на розрахунковий рахунок
коледжу;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача
гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати відповідний
дублікат ключів, у разі виникнення невідкладних випадків,
пов’язаних із врятуванням життя людей та майна у порядку,
встановленому чинним законодавством України;
- своєчасно подавати заявки заступнику директора з господарчої
роботи на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти
завідувача гуртожитку,вихователя гуртожитку;
- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
- попереджувати завідувача гуртожитку про залишення території
гуртожитку на тривалий час (більше 3 діб);
- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права
на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що
перебувало в особистому користуванні, і кімнату в належному стані
та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем
гуртожитку та вихователем;
- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача
гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку
самостійно;
- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових
кімнатах;
- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні
речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного,
токсичного або наркотичного сп’яніння;
- порушувати тишу з 22-00 до 07-00;
- тримати в гуртожитку тварин.
За грубі порушення Правил внутрішнього розпорядку в
гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку,
накладаються такі стягнення:
- виселення з гуртожитку;
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- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік, з
урахуванням норм Закону України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні».
Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у
встановленому порядку виносяться керівництвом закладу вищої освіти за
поданням органів студентського самоврядування.
Порядок проживання Студентів у гуртожитку у канікулярний
(відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань керівником
закладу вищої освіти.
Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних
випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку
протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти,
які подали апеляцію, –у триденний термін після підтвердження апеляційною
комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального
закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після оголошення загальних
результатів конкурсу.
При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його
закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в
гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін
від дня видачі відповідного наказу. У разі, коли з поважних причин Студент
не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва
закладу вищої освіти та за погодженням з органами студентського
самоврядування цей термін може бути продовжений.
Плата за житло та послуги
Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його
утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються
Студентам, які проживають у гуртожитку.
Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках
установлюється адміністрацією навчального закладу в особі директора
спільно з головним бухгалтером та за погодженням з органами студентського
самоврядування навчального закладу і розраховується відповідно до
законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно
від рівня комфортності житла.
Обов’язки керівництва та працівників навчального закладу
Керівництво закладу вищої освіти несе відповідальність за належну
експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого
порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають
у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
Керівництво закладу вищої освіти та працівники гуртожитку повинні
дотримуватись Положення про студентський гуртожиток закладу вищої
освіти, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.
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Керівництво закладу вищої освіти та працівники гуртожитку здійснюють
безпосередній контроль за експлуатацією гуртожитку, організацією
проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та
протипожежних норм.
Керівництво закладу вищої освіти та працівники гуртожитку
зобов’язані:
-створити умови для виконання Правил внутрішнього розпорядку
студентами в гуртожитку;
- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до
встановлених санітарних норм та правил;
- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим
інвентарем відповідно до встановлених норм;
-здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у
гуртожитку відповідно до рівня фінансування;
- надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні
побутові послуги; за можливістю виділяти в гуртожитку приміщення для
проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і
спортивних заходів;
- сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у
вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у
гуртожитку;
- інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього
проживання та побуту;
Керівництво закладу вищої освіти за особисті речі студентів, що
проживають у гуртожитку, відповідальності не несе.
Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному
проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання,
інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від
передчасного зносу, а також – в усуненні дрібних пошкоджень і
несправностей, що з’явилися під час експлуатації; налаштуванні та
регулюванні інженерного обладнання. При виконанні капітального ремонту
гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на
час ремонту керівництвом закладу вищої освіти, за можливістю,надається
житлова площа в тому самому гуртожитку. Після закінчення капітального
ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.
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Документ укладено на підставі законодавчих актів:
1.
Конституція України.
2.
Примірне положення про користування гуртожитками
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р.
№ 498)
3.
Стаття 227 КПКУ (для неповнолітніх і малолітніх дітей).
4.
Закон України про вищу освіту (п.7, ч.6 статті 40).
5.
Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».
6.
Закон України Про наркотичні засоби, психотропні речовини та
прекурсори» (від 15.02.1995 року № 60/95-ВР ).
7.
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні».

ПРИЙНЯТО НА СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУТА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ
ВП «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТРАСА ШЕВЧЕНКА»
(ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 03.09.2018 р.)
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