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«Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів
фахової передвищої та вищої освіти», Положення про студентський гуртожиток, Договору
на проживання в гуртожитку.
І. Права мешканця гуртожитку.
1. Особи, які потребують місце в студентському гуртожитку мають право:
1.1. Подати заяву на ім’я керівника коледжу;
1.2. Укласти договір при наявності паспорту (для неповнолітніх здобувачів освіти паспорт чи
документ, що посвідчує особу батьків або інших законних представників .
2. Мешканець гуртожитку має право отримати ключі від кімнати, ліжко-місце, необхідні
меблі, обладнання відповідно акту приймання при умові надання копії квитанції про сплату
за проживання відповідно умов Договору, але не менш ніж за 5-місяців.
3. Користуватися допоміжними приміщеннями (зал ритміки, тренажерна зала, іншим
обладнанням і майном спільного користування гуртожитком).
4. При пошкодженні і аваріях отримувати допомогу щодо ліквідації їх наслідків з
віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які
разом з ним проживають або запрошені ним.
5. Пройти інструктажі з пожежної, технічної безпеки.
6.Мешканці гуртожитку мають право на поточний чи капітальний ремонт місць загального
користування.
ІІ. Обов’язки мешканця гуртожитку.
2. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:
2.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального
користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.
2.2. Сплачувати за проживання в гуртожитку авансовано з 01.09.2020р по 01.02.2021р. та з
01.02.2021р. по 01.07.2021р. У випадку виселення до закінчення календарного місяця
сплачена сума коштів за проживання не повертається.
2.3. У випадку коли мешканець бажає встановити у кімнаті додаткове електричне
обладнання чи пристрої електроспоживання , які не передбачені проектно-розрахунковими
нормами, він зобов’язаний отримати офіційний дозвіл відповідального за електробезпеку.
2.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку
ВП «Лисичанський педагогічний коледж імені Тараса Шевченка», Правила внутрішнього
розпорядку в студентському гуртожитку коледжу,правила пожежної безпеки, правила з
експлуатації електропобутових приладів, правила користування електричним обладнанням .
2.5. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням студентського квитка. Вхід сторонніх
осіб (рідних, близьких при наявності документа, що посвідчує особу батьків, рідних,
близьких або інших законних представників.
2.6. Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі Коледжу,
ощадливо користуватися водою, електричною і тепловою енергією.

2.7. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, місця загального
користування, а в кінці року підготувати кімнату до заселення в наступному навчальному
році.
2.8. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувачу гуртожитком,
вихователю.
2.9. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного,сантехнічного обладнання і меблів.
2.10. Завчасно попереджувати вихователя, завідувача гуртожитком про свою відсутність у
гуртожитку протягом тривалого часу шляхом подання відповідної заяви. Студенти, які не
проживають у гуртожитку більше місяця підлягають виселенню, винятком є тимчасова
непрацездатність.
3. На випадок небезпеки щодо життя та здоров я студентів, випадків надзвичайних ситуацій,
пошкоджень комунікацій, водопостачання, електропостачання необхідне
обов’язкове
надання дублікату ключа завідувачу гуртожитку.
4.У разі заподіяння збитків майну коледжу: житловим приміщенням,місця загального
користування, інвентарю, обладнання та ін. мешканець зобов’язаний відшкодувати їх
вартість у повному обсязі. Відшкодування збитків не позбавляє права коледжу достроково
розірвати Договір.
ІІІ. Заходи дисциплінарного та громадського упливу
до мешканців гуртожитку.
1. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку адміністрація коледжу може
зробити мешканцю гуртожитку:
- зауваження;
- попередження
У разі систематичних порушень Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку з боку
мешканця гуртожитку органи студентського самоврядування можуть порушити питання
щодо подальшого проживання в гуртожитку перед адміністрацієй коледжу. Рішення про
подальше проживання такого здобувача освіти в гуртожитку коледжу приймає керівник
навчального закладу з урахуванням пропозицій органів студентського самоврядування і
адміністрацієй коледжу.
ІУ.Порядок прийняття Правил внутрішнього розпорядку і введення їх у дію.
Правила внутрішнього розпорядку, зміни та доповнення до них обговорюють і приймають на
загальних зборах мешканців гуртожитку, їх затверджує директор коледжу за погодженням
органів студентського самоврядування.

2.5. Права мешканця визначаються цим Договором, Правилами внутрішнього
розпорядку в ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка», Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку.

3. Мешканець гуртожитку має право:

3.1. Знати свої права та вимагати виконання обов’язків коледжу, визначених цим
Договором.

3.2. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного
призначення, обладнанням і майном гуртожитку.

3.3. Достроково припинити дію Договору у встановленому порядку.


2. Обов’язки Коледжу
o
1. Встановленим порядком надати на строк ліжко-місце в гуртожитку у кімнаті
№__________ квартирі.
o
2. 3абезпечити умови проживання в гуртожитку, в т.ч. забезпечити твердим та м’яким
інвентарем згідно акту приймання-передачі.
o
3. При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків з
віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які
разом з ним проживають або запрошені ним.
o
4. Провести інструктажі з пожежної, технічної безпеки.
o
5. На випадок небезпеки щодо життя та здоров я студентів, випадків надзвичайних
ситуацій, пошкоджень комунікацій, водопостачання, електропостачання необхідне
обов’язкове надання дублікату ключа завідувачу гуртожитку.
3. Обов’язки мешканця гуртожитку
o
1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:

1.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями
загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими
мешканцями.

1.2. Сплачувати за проживання в гуртожитку авансовано
з 01.09.2020р по
01.02.2021р. та з 01.02.2021р. по 01.07.2021р. У випадку виселення до закінчення
календарного місяця сплачена сума коштів за проживання не повертається.

1.3. У випадку коли мешканець бажає встановити у кімнаті додаткове електричне
обладнання чи пристрої електроспоживання , які не передбачені проектно-розрахунковими
нормами, він зобов’язаний отримати офіційний дозвіл відповідального за електробезпеку.

1.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку
ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка», Правила
внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку коледжу,правила пожежної безпеки,

правила з експлуатації електропобутових приладів, правила користування електричним
обладнанням.

1.5. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням студентського квитка. Вхід
сторонніх осіб (рідних, близьких при наявності документа, що посвідчує особу батьків,
рідних, близьких або інших законних представників.

1.6. Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі Коледжу,
ощадливо користуватися водою, електричною і тепловою енергією.

1.7. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, місця загального
користування, а в кінці року підготувати кімнату до заселення в наступному навчальному
році.

1.9. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувачу
гуртожитком, вихователю.

1.10. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного,сантехнічного обладнання і
меблів.

1.11. Завчасно попереджувати вихователя, завідувача гуртожитком про свою
відсутність у гуртожитку протягом тривалого часу шляхом подання відповідної заяви.
Студенти які не проживають у гуртожитку більше місяця підлягають виселенню, винятком є
тимчасова непрацездатність.

2. Розмір вартості послуг за проживання в гуртожитку затверджується наказом
директора коледжу на підставі калькуляції за погодженням органів студентського
самоврядування.

3. За несвоєчасне внесення плати за проживання в гуртожитку коледж може в
односторонньому порядку припинити дію Договору.

4. Мешканцю гуртожитку забороняється:
1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, своєму
життю та здоров’ю або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання
гуртожитку.
o
2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої,
електроспоживання, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами.

3. Палити, зберігати пристрої для паління та/або їх деталі.
o
4. Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні), наркотичні та
токсичні речовини, зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних і
тютюновмісних речовин, знаходитись в гуртожитку у стані сп’яніння внаслідок вживання
алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.
o
5. Проникати до гуртожитку поза межами прохідної.
o
6. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
o
7. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
o
8. Накопичувати і викидати сміття у непризначені для цього місця.
o
9. Передавати ключі від кімнати іншим особам.
o
10.Проводити масові заходи у гуртожитку без письмового дозволу адміністрації
коледжу.
o
11.Вмикати
комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує
звукоізоляційність кімнати. Порушувати тишу в гуртожитку з 22.00 до 07.00.
o
12. Залишати сторонніх осіб після 20.00 без письмового дозволу завідувача
гуртожитком.
o
13. Наклеювати на стіни та двері плакати, оголошення тощо.
5. Строк дії Договору
o

1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами з 01.09.2020р. по
01.07.2021р. і діє протягом навчального року..
o
2. Дія Договору достроково припиняється:

2.1. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим Договором.

2.2. У випадку відрахування мешканця з Коледжу.

2.3. У випадку надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання.

2.4. У випадку порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України,
Правил внутрішнього розпорядку в Коледжу, Правил внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку.

2.5. За станом здоров’я за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або у
разі відмови пройти медичний огляд та обстеження на предмет відсутності хвороб.

2.6.За умови дострокового припинення договору на проживання з боку адміністрації
коледжу мешканець зобов’язаний висилитися протягом 7-ми діб.

2.8. У разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання.

2.9. У випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати
гуртожитку.

2.10. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує
права та інтереси третіх осіб.

2.11. Дострокове припинення дії Договору за ініціативою мешканця гуртожитку
здійснюється за його особистою письмовою заявою.
6. Відповідальність сторін
o
1. 3а невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
o
2. Адміністрація коледжу не несе відповідальності за збереження майна
мешканця гуртожиток , крім майна, переданого до камеру схову.
o
3. У разі заподіяння збитків майну коледжу: житловим приміщенням,місця
загального користування, інвентарю, обладнання та ін. мешканець зобов’язаний
відшкодувати їх вартість у повному обсязі. Відшкодування збитків не позбавляє права
коледжу достроково розірвати Договір.
o

7. Додаткові положення
1. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються
чинним законодавством України.
o
2. Договір укладається у 2-х примірниках – по одному для кожної із сторін, які
мають однакову юридичну силу.
8. Особливі умови угоди
o

На безоплатне проживання в гуртожитку або на часткову оплату за проживання в
гуртожитку мають право:
1. Студенти, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23-х років залишилися без батьків.
2. Студенти, які знаходяться на повному державному забезпеченні, навчаються за денною
формою навчання, до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення
ними 23 років.
Оплату у розмірі 50 % від встановленої до оплати суми здійснюють особи, зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи, (на підставі довідки про взяття на облік особи,
переміщеної з тимчасово окупованої території України) і не отримують фінансової
допомоги від держави, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення
навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
4. Оплату у розмірі 50 % від встановленої до оплати суми здійснюють діти осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які навчаються за денною
формою навчання, до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення
ним 23 років.

5. Оплату у розмірі 50 % від встановленої до оплати суми здійснюють діти осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту» які навчаються за денною формою
навчання, до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення ними 23
років.
8. Ця угода складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у вихователя гуртожитку,
другий – у мешканця гуртожитку.
9.Підписи сторін, юридичні адреси та інші реквізити
Відомості про мешканця:______________________________________________
Домашня адреса:_______________________________________ Телефон: _____________
Паспорт: серія________________ виданий _______________________________________
Директор___________________
Заступник директора з СГР________ ________
Головний бухгалтер_______________________
Завідувач гуртожитку ___________________
Голова профспілкового комітету____________
Заповнюється для неповнолітніх студентів:
Я (П.І.Б.)_______________________________________________________________________
паспорт серія _____№________ виданий________________________ даю згоду на укладання
даної угоди моїм (сином, донькою, підопічною дитиню)____________________________
«______»__________20____ ________________________ (підпис).

, діючими нормами та правилами
2. Коледж має право:
2.1. Вимагати виконання мешканцем умов цього Договору, Положення про
студентський гуртожиток, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку
ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»,
виконання інших чинних нормативних актів і законів України, пов’язаних з проживанням
мешканця.

2.2. Достроково припинити (розірвати) Договір в односторонньому порядку у випадку
порушення мешканцем умов Договору, Правил внутрішнього розпорядку в студентських
гуртожитку ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка», норм чинного законодавства України.

2.3. Протягом дії Договору змінювати розмір плати за проживання і пов’язані з
проживанням послуги в односторонньому порядку у зв’язку з централізованою зміною цін і
тарифів, нормативно-правових актів України.

2.4. Складати акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майну чи
інвентарю та отримати відшкодування збитку згідно з чинним законодавством України.


2.5. Права мешканця визначаються цим Договором, Правилами внутрішнього
розпорядку в ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка», Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку.

3. Мешканець гуртожитку має право:

3.1. Знати свої права та вимагати виконання обов’язків коледжу, визначених цим
Договором.

3.2. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного
призначення, обладнанням і майном гуртожитку.

3.3. Достроково припинити дію Договору у встановленому порядку.


4. Обов’язки Коледжу
1. Встановленим порядком надати на строк ліжко-місце в гуртожитку у кімнаті
№__________ квартирі.
o
2. 3абезпечити умови проживання в гуртожитку, в т.ч. забезпечити твердим та м’яким
інвентарем згідно акту приймання-передачі.
o
3. При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків з
віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які
разом з ним проживають або запрошені ним.
o
4. Провести інструктажі з пожежної, технічної безпеки.
o
5. На випадок небезпеки щодо життя та здоров я студентів, випадків надзвичайних
ситуацій, пошкоджень комунікацій, водопостачання, електропостачання необхідне
обов’язкове надання дублікату ключа завідувачу гуртожитку.
5. Обов’язки мешканця гуртожитку
o
1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:

1.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями
загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими
мешканцями.

1.2. Сплачувати за проживання в гуртожитку авансовано
з 01.09.2020р по
01.02.2021р. та з 01.02.2021р. по 01.07.2021р. У випадку виселення до закінчення
календарного місяця сплачена сума коштів за проживання не повертається.

1.3. У випадку коли мешканець бажає встановити у кімнаті додаткове електричне
обладнання чи пристрої електроспоживання , які не передбачені проектно-розрахунковими
нормами, він зобов’язаний отримати офіційний дозвіл відповідального за електробезпеку.

1.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку
ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка», Правила
внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку коледжу,правила пожежної безпеки,
правила з експлуатації електропобутових приладів, правила користування електричним
обладнанням.

1.5. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням студентського квитка. Вхід
сторонніх осіб (рідних, близьких при наявності документа, що посвідчує особу батьків,
рідних, близьких або інших законних представників.

1.6. Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі Коледжу,
ощадливо користуватися водою, електричною і тепловою енергією.

1.7. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, місця загального
користування, а в кінці року підготувати кімнату до заселення в наступному навчальному
році.

1.9. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувачу
гуртожитком, вихователю.

1.10. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного,сантехнічного обладнання і
меблів.

1.11. Завчасно попереджувати вихователя, завідувача гуртожитком про свою
відсутність у гуртожитку протягом тривалого часу шляхом подання відповідної заяви.
Студенти які не проживають у гуртожитку більше місяця підлягають виселенню, винятком є
тимчасова непрацездатність.
o

2. Розмір вартості послуг за проживання в гуртожитку затверджується наказом
директора коледжу на підставі калькуляції за погодженням органів студентського
самоврядування.

3. За несвоєчасне внесення плати за проживання в гуртожитку коледж може в
односторонньому порядку припинити дію Договору.


9. Мешканцю гуртожитку забороняється:
1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, своєму
життю та здоров’ю або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання
гуртожитку.
o
2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої,
електроспоживання, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами.

3. Палити, зберігати пристрої для паління та/або їх деталі.
o
4. Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні), наркотичні та
токсичні речовини, зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних і
тютюновмісних речовин, знаходитись в гуртожитку у стані сп’яніння внаслідок вживання
алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.
o
5. Проникати до гуртожитку поза межами прохідної.
o
6. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
o
7. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
o
8. Накопичувати і викидати сміття у непризначені для цього місця.
o
9. Передавати ключі від кімнати іншим особам.
o
10.Проводити масові заходи у гуртожитку без письмового дозволу адміністрації
коледжу.
o
11.Вмикати
комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує
звукоізоляційність кімнати. Порушувати тишу в гуртожитку з 22.00 до 07.00.
o
12. Залишати сторонніх осіб після 20.00 без письмового дозволу завідувача
гуртожитком.
o
13. Наклеювати на стіни та двері плакати, оголошення тощо.
10. Строк дії Договору
o
1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами з 01.09.2020р. по
01.07.2021р. і діє протягом навчального року..
o
2. Дія Договору достроково припиняється:

2.1. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим Договором.

2.2. У випадку відрахування мешканця з Коледжу.

2.3. У випадку надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання.

2.4. У випадку порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України,
Правил внутрішнього розпорядку в Коледжу, Правил внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку.

2.5. За станом здоров’я за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або у
разі відмови пройти медичний огляд та обстеження на предмет відсутності хвороб.

2.6.За умови дострокового припинення договору на проживання з боку адміністрації
коледжу мешканець зобов’язаний висилитися протягом 7-ми діб.

2.8. У разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання.

2.9. У випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати
гуртожитку.

2.10. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує
права та інтереси третіх осіб.
o

2.11. Дострокове припинення дії Договору за ініціативою мешканця гуртожитку
здійснюється за його особистою письмовою заявою.
11. Відповідальність сторін
o
1. 3а невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
o
2. Адміністрація коледжу не несе відповідальності за збереження майна
мешканця гуртожиток , крім майна, переданого до камеру схову.
o
3. У разі заподіяння збитків майну коледжу: житловим приміщенням,місця
загального користування, інвентарю, обладнання та ін. мешканець зобов’язаний
відшкодувати їх вартість у повному обсязі. Відшкодування збитків не позбавляє права
коледжу достроково розірвати Договір.


12. Додаткові положення
1. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються
чинним законодавством України.
o
2. Договір укладається у 2-х примірниках – по одному для кожної із сторін, які
мають однакову юридичну силу.
13. Особливі умови угоди
o

На безоплатне проживання в гуртожитку або на часткову оплату за проживання в
гуртожитку мають право:
1. Студенти, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23-х років залишилися без батьків.
2. Студенти, які знаходяться на повному державному забезпеченні, навчаються за денною
формою навчання, до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення
ними 23 років.
3. Оплату у розмірі 50 % від встановленої до оплати суми здійснюють особи, зареєстровані
як внутрішньо переміщені особи, (на підставі довідки про взяття на облік особи,
переміщеної з тимчасово окупованої території України) і не отримують фінансової
допомоги від держави, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення
навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
4. Оплату у розмірі 50 % від встановленої до оплати суми здійснюють діти осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які навчаються за денною
формою навчання, до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення
ним 23 років.
5. Оплату у розмірі 50 % від встановленої до оплати суми здійснюють діти осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту» які навчаються за денною формою
навчання, до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення ними 23
років.
8. Ця угода складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у вихователя гуртожитку,
другий – у мешканця гуртожитку.
9.Підписи сторін, юридичні адреси та інші реквізити
Відомості про мешканця:______________________________________________
Домашня адреса:_______________________________________ Телефон: _____________
Паспорт: серія________________ виданий _______________________________________
Директор___________________

Заступник директора з СГР________ ________
Головний бухгалтер_______________________
Завідувач гуртожитку ___________________
Голова профспілкового комітету____________
Заповнюється для неповнолітніх студентів:
Я (П.І.Б.)_______________________________________________________________________
паспорт серія _____№________ виданий________________________ даю згоду на укладання
даної угоди моїм (сином, донькою, підопічною дитиню)____________________________
«______»__________20____ ________________________ (підпис).

