


7. Студентські гуртожитки, об’єднані в студентське містечко, є 

структурним підрозділом академії та підпорядковуються проректору з 

ЕР та АГР. 

8. В гуртожитках академії можуть надаватися згідно затвердженого 

кошторису додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними 

законодавчими та нормативними актами. 

9. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для 

проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, 

виховної роботи. 

10. Порядок проживання у гуртожитку встановлюється Правилами 

внутрішнього розпорядку, які розробляє проректор з ЕР та АГР на підставі 

цього Положення і затверджуються ректором академії за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою 

організацією студентів. 

11. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими 

інструкціями, затвердженими ректором академії. 

 

Порядок надання житлового місця в гуртожитках 

12. Директор студмістечка до 1 червня поточного року надає інформацію 

щодо кількості місць на поселення в гуртожитки проректору з ЕР та АГР з 

урахуванням потреб відділу аспірантури, відділу по роботі з іноземними 

громадянами та кількості працівників академії і сторонніх осіб, що 

проживають в гуртожитках академії. 

13. Розподіл загальної кількості місць на поселення у відповідні 

гуртожитки між факультетами здійснюють проректор з ЕР та АГР, проректор 

з науково-педагогічної і виховної роботи, проректор з науково-педагогічної і 

навчальної роботи, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків  та 

декани факультетів в термін до 15 червня. Рішення  затверджується ректором 

академії. 

14. Списки студентів для участі у конкурсі на поселення в гуртожитки 

розглядаються на засіданнях студентських рад гуртожитків за обов’язковою 

участю декана (заступника декана) та завідуючого гуртожитком. Рішення 

оформлюються протоколом, який підписує голова студентської ради  

факультету, голова студентської ради гуртожитку, декан (заступник декана) 

та завідуючий гуртожитком. Списки студентів для участі у конкурсі на 

поселення в гуртожитки надаються директору студмістечка і деканам всіх 

факультетів до 1 липня поточного року. 

15. Порядок проведення конкурсу на поселення в гуртожитки академії: 

а) по за конкурсом поселяються студенти : 

- учасники бойових дій, неповнолітні діти учасників бойових дій, які 

загинули або такі, що померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій; 

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також 

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 



-  інваліди I та II групи та діти-інваліди; 

- особи, яки мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок 

аварії на орендному підприємстві ―Шахта імені О.Ф. Засядька‖; 

- шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки; діти, 

батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як п’ятнадцять років; діти 

шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві; діти 

шахтарів-інвалідів I та II групи. 

 

б) списки студентів на поселення формуються деканами факультетів 

враховуючи успішність, участь у суспільному житті академії, виконання 

правил внутрішнього розпорядку, участь у культурно – масових заходах 

академії, відношення до збереження матеріально – технічної бази академії 

членства у профспілковій організації студентів, Студентської спілки академії, 

союзу випускників академії, спортивного клубу «Технолог» та спілки 

молодих вчених академії. Списки підписуються деканом факультету та 

головами студентських рад факультету та гуртожитків і надаються директору 

студмістечка до 20 серпня поточного року. 

 

16. Списки осіб, що зараховані на навчання у поточному році та 

потребують місця в гуртожитку готуються деканами факультетів, 

узгоджуються з проректором з ЕР та АГР і надаються директору 

студмістечка у термін до 25 серпня поточного року. 

17. На підставі заяви особи, яка претендує на поселення, та конкурсного 

відбору у відповідності до цього Положення декани факультетів видають 

ордер на поселення. За рішенням ректорату проректор з ЕР та АГР видає 

ордер на поселення працівникам академії та стороннім особам. В ордері 

зазначається П.І.Б. особи, яка претендує на поселення, номер гуртожитку, 

номер кімнати. Ордер є дійсним, якщо він підписаний деканом факультету 

або проректором з ЕР та АГР. 

18. Поселення студентів-іноземців здійснюють декани факультетів, на 

яких навчаються дані студенти, на загальних підставах за погодженням з 

відділом по роботі з іноземними студентами. 

19. Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов’язана особисто 

пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на 

право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, 

але не менше ніж за місяць уперед, а також відповідні медичні довідки та 

інші документи, які потрібні для поселення в гуртожиток. 

20. Поселення в гуртожитки здійснюють завідуючі гуртожитками, при 

наявності всіх відповідних документів відповідно до ордерів та цього 

Положення. 



21. Особі, яка поселяється, комендантом відповідного гуртожитку, 

указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект 

білизни, перепустка на право входу до гуртожитку. Комендант гуртожитку 

зобовязаний ознайомити осіб, що поселяються,  з Правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки відповідно до діючого 

законодавства. 

22. Реєстрація осіб, які поселилися у гуртожитки, у паспортному столі 

відповідного відділку міліції, здійснюється керівництвом студентського 

містечка відповідно до чинного законодавства. 

23. У разі необхідності студенти, які проживають у гуртожитках 

академії, можуть бути переселені до іншої кімнати або іншого гуртожитку за 

рішенням деканату та/або адміністрації гуртожитку (студентського містечка) 

при обовязковому спільному узгоджені. 

 

Порядок користування гуртожитками та умови проживання 

24. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для 

мешканців цього гуртожитку з 6-00 до 23-00 годин вільно, а з 23-00 до 

06-00 — із записом у спеціальному журналі причин запізнення. 

25. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 6-00 до 23-00. 

При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який 

засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець, який 

проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, 

залишити свою перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при 

його виході з гуртожитку. 

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на 

мешканців, які їх запросили. 

26. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану 

виховної роботи факультету затвердженого деканом. Усі заходи повинні 

закінчуватись до 23-00. 

27. У кожній кімнаті з числа мешканців, які проживають у ній, 

обирається староста, який відповідає за санітарний стан кімнати. У кожній 

кімнаті повинна бути санітарна книжка для оцінювання санітарного стану 

кімнати. Санітарний стан кімнат зобов’язані контролювати не рідше одного 

разу на місяць студради гуртожитків, адміністрація студмістечка, декани 

факультетів, куратори та особи, що відповідають за виховну роботу а 

ОНАХТ. Оцінка санітарного стану кімнати записується до санітарної книжки 

кімнати. 

28. Усі мешканці, які проживають у гуртожитку, залучаються до 

господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в 

місцях проживання, загального користування та території студмістечка 

тощо). Відповідальними за додерження плану господарських робіт є 

завідуючий гуртожитком та голова студради гуртожитку. 



29. Мешканець, який проживає в гуртожитку, має право: 

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 

медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим 

обладнанням і майном гуртожитку; 

- виконувати ремонтно-оздоблювальні роботи в кімнатах для 

проживання та інших приміщеннях за узгодженням з адміністрацією 

студмістечка; 

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до їхнього складу; 

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у 

вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, 

організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників 

гуртожитку тощо; 

- звертатись із пропозиціями щодо покращення роботи працівників 

гуртожитку, житлово-побутових умов. 

30. Мешканець, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний: 

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку; 

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими 

він користується; 

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального 

користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із 

самообслуговуванням; 

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, газ і воду; 

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача 

гуртожитку, а у разі заміни замка — здати відповідний дублікат ключів 

завідуючому гуртожитком; 

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

завідувача гуртожитку, декана факультету, голову профспілкової організації 

студентів та органи студентського самоврядування гуртожитку; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки; 

- реєструвати додаткові електроприлади (холодильник, компьютер з 

переферією, аудіо та відео апаратуру, електорчайник, мікрохвильву піч та 

інш.) в завідувача гуртожитку; 

- попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні 

гуртожитку на тривалий час (більше 1 доби); 

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 

проживання в гуртожитку здати завідуючому гуртожитком майно 



гуртожитку, що перебувало в користуванні мешканця, і кімнату в належному 

стані та виселитися з гуртожитку протягом 3 діб. 

31. Мешканцю, який проживає у гуртожитку, забороняється: 

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем 

гуртожитку та деканом; 

- 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, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування; 

- користуватися електрообігрівачами з відкритою спіраллю та 

електроплитами в житлових кімнатах; 

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

деканату та завідувача гуртожитку; 

- палити, перебувати у гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або 

наркотичного сп’яніння; 

- організовувати або брати участь у азартних іграх (карти, рулетка та 

інші), ворожіння тощо; 

- порушувати тишу з 22-00 до 07-00; 

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, яка заважає нормальному перебуванню іншіх 

мешканців; 

- тримати в гуртожитку тварин. 

32. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов 

проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які 

проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені керівництвом академії за 

поданням адміністрації студмістечка, органів студентського самоврядування 

та первинної профспілкової організації студентів. 

33. За порушення пунктів даного Положення на мешканців, які 

проживають у гуртожитку ректоратом, деканами, адміністрацією 

студмістечка та органами студентсьго самоврядування  накладаються такі 

стягнення: 

- зауваження; 

- догана; 

- відмова у поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

- розірвання угоди на проживання. 

34. Порядок проживання мешканців у гуртожитках у канікулярний 

(відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань ректором 

академії. 

Порядок виселення із студентських гуртожитків 

35. Абітурієнти, які не пройшли за конкурсом, повинні залишити місце у 

гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення списків на зарахування. 



36. Студенти, аспіранти, які відраховані за академічну неуспішність або 

переведені на заочну форму навчання, повинні залишити місце у  гуртожитку 

протягом 7 днів від дня видачі відповідного наказу. Копії наказів повинні 

надаватися проректору з ЕР та АГР і директору студмістечка протягом 3 діб з 

дати підписання наказу. 

37. Виселення мешканця з гуртожитку здійснюється адміністрацією 

студмістечка відповідно до законодавства України. У разі порушення 

мешканцем договору (угоди) на проживання в гуртожитку він виселяється з 

гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки. 

 

Порядок оплати за проживання у гуртожитках 

38. Розмір оплати за проживання у гуртожитках академії встановлюється 

керівництвом академії і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, 

порядку розрахунків за комунальні та інші послуги залежно від рівня 

комфортності житла. 

 

Обов’язки керівництва академії та адміністрації гуртожитку 

39. Керівництво академії несе відповідальність за належну експлуатацію 

і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил 

проживання, організацію побуту мешканців, які проживають у гуртожитку, 

виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи. 

40. Керівництво академії та адміністрація гуртожитку зобов’язані: 

- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до 

встановлених санітарних норм та правил у відповідності до затвердженого 

бюджетного кодексу України; 

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та 

іншим інвентарем відповідно до встановлених норм у відповідності до 

затвердженого бюджетного кодексу України; 

- забезпечити відповідні санітарні умови у відповідності до 

затвердженого бюджетного кодексу України 

- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку; 

- надавати мешканцям, які проживають у гуртожитку, необхідні 

побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення 

виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів; 

- сприяти профспілковій організації студентів та органам студентського 

самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку 

студентів, які проживають у гуртожитку; 

- своєчасно інформувати мешканців щодо проведення ремонтних робіт з 

газо, водо, електро та теплопостачання, а також питань які стосуються 

їхнього проживання у гуртожитках академії; 

41. Керівництво академії спільно з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів 

розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації. 



42. Керівництво академії спільно з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може 

створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитків 

(студентського містечка) академії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з АГР та ЕР        Г.А. Мосієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено 

юрисконсульт                                    В.Л. Михайлова  

             

 
 

 


