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І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок передбачає ефективне використання житлових площ,
забезпечення культури проживання студентів, аспірантів і докторантів
(осіб, що навчаються) університету денної форми навчання у гуртожитках.
1.2. Порядок є основним нормативним документом, що регламентує поселення
та проживання іногородніх осіб, які навчаються в університеті на денній
формі навчання.
1.3. Усі питання пов’язані з підготовкою та поселенням розглядає комісія з
поселення в гуртожитки університету відповідності до цього Порядку.
1.4. З кожною особою, яка посиляється, підписується угода на проживання, у
якій

передбачається

виконання

Правил

внутрішнього

розпорядку

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, а також
збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.
1.5. Порядок опирається на:
1.5.1. «Положення про студентські гуртожитки Кам’янець-Подільського
національного

університету

імені

Івана

Огієнка»,

«Правила

внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка».
1.5.2. Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка.
1.5.3. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796 від
28.02.1991 р.;
1.5.4. Постанову

Кабінету

Міністрів

України

«Про

поліпшення

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залашилися без
піклування батьків» від 16.06.1995 р. № 433.
1.5.5. Інші законодавчі документи.
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ІІ. Поселення та проживання в гуртожитках осіб,
які навчаються в університеті
2.1. Поселення студентів, аспірантів та студентських сімей до гуртожитків
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
координує комісія з поселення у гуртожитки.
2.2. До складу комісії з поселення у гуртожитки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка входять начальник
експлуатаційно-технічного

відділу

університету,

голова

профкому

студентів, аспірантів, та докторантів університету, спікер студентського
сенату, представники деканатів, студентських рад гуртожитків та завідувачі
гуртожитків.
2.3. Персональний склад комісії з поселення до гуртожитків Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, її голову,
секретаря, терміни подачі заяв та графік засідань комісії, зазвичай, один раз
на навчальний рік затверджує ректор університету.
Розпорядження ректора розміщується на дошках оголошень у гуртожитках і
навчальних корпусах та на інтернет сайтах університету.
2.4. Поселення до гуртожитків осіб, які навчаються на певному факультеті
здійснюється відповідною комісією за наявності місць (кімнат), відведених
цьому факультету і які вважаються вільними на момент роботи комісії.
Вільні кімнати можуть надаватись сім’ям осіб, які навчаються.
2.5. Вільними вважаються місця (кімнати), які були вільними в попередньому
навчальному році, та ті, що раніше займали особи, які навчалися на
випускних курсах.
2.6. Студенти 2,3,4 курсів та аспіранти 2,3 років навчання, які не бажають
переселятися і не мають юридичних підстав для непоселення, на наступний
навчальний рік залишаються проживати в тій самій кімнаті. Ці особи
можуть бути переселені за ухвалою комісії з дотриманням правил пункту
3.3, передбачених цим Порядком.
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2.7. Поселення, переселення або виселення студента, аспіранта чи сім’ї
ухвалюється на засіданні комісії з поселення, в результаті чого ректором
видається відповідний наказ.
2.8. Ухвала про поселення, переселення або виселення мешканців гуртожитків
розміщується на інтернет сайті університету та на дошці оголошень.
III. Послідовність розгляду заяв, основні принципи роботи комісії з поселення

3.1. Підставою для поселення в гуртожитки є:
3.1.1. Для іногородніх осіб, що навчаються, заява та за наявності документи,
що підтверджують пільги або соціальний статус.
3.1.2. Для студентських чи аспірантських сімей заява та копія свідоцтва про
одруження.
3.2. На час роботи комісії з поселення заяви розглядаються в такій
послідовності:
а) заяви на виселення;
б) заяви на переселення;
в) заяви на поселення:
- студентів 5 курсу, які на момент закінчення 4 курсу проживали у
гуртожитку;
- сімей осіб, що навчаються;
- студентів першого курсу навчання та тих, які вступили на скорочений
термін навчання;
- студентів 6 курсу та аспірантів першого року навчання;
- студентів 2,3,4,5,6 курсів та аспірантів 2,3 років навчання, які раніше не
проживали в гуртожитку.
3.3. Комісія з поселення намагається дотримуватись таких правил:
- в кімнату поселяти, за можливості, студентів одного курсу;
- в секціях формувати всі кімнати за статевою належністю (жіночі або
чоловічі);
- за недостачі місць на певному факультеті використовувати схему
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ущільненого поселення: у кімнати на 2 ліжко-місця заселяти не більше 3-х
осіб; у кімнати на 3 ліжко-місця – не більше 5-ти осіб.
3.4. За розгляду заяв студентів 1 курсу перевага надається:
3.4.1. Студентам-інвалідам I-III груп.
3.4.2. Студентам з багатодітних родин (троє і більше дітей).
3.4.3. Студентам, у яких один з батьків помер (загинув).
3.4.4. Студентам з неповних сімей.
3.4.5. Студентам бюджетної форми навчання.
3.4.6. Студентам, які мешкають у віддалених районах України.
3.5. Студенти чи аспіранти певного факультету, яким не вистачило місць на час
роботи комісії з поселення, ухвалою додаткових засідань комісії
поселяються в гуртожитки з появою місць або відповідно до пункту 7.3.
3.6. Після отримання заяви на переселення комісія розглядає його доцільність з
урахуванням таких вимог:
- переселення однієї і тієї самої особи допускається не більше, ніж два рази за
навчальний рік;
- бажано, щоб в одній кімнаті проживали студенти одного курсу весь термін
навчання.
3.7. Виселення з гуртожитку ухвалюється з причини:
- фактичного непоселення у гуртожиток упродовж 7 днів (за поданням
завідувача);
- заяви мешканця гуртожитку;
- відрахування мешканця з університету, переведення його на заочну форму
навчання;
- надання мешканцю академічної відпустки;
- порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України,
Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка;
- стану здоров’я, за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або
відмови пройти огляд чи обстеження на предмет відсутності хвороб;
- несплати за проживання понад 3 місяці;
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- скоєння адміністративного правопорушення чи кримінального злочину;
- незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання;
- непроживання мешканця на відведеному йому ліжко-місці.
3.8. Якщо особа, що навчається, чи член її сім’ї, які проживають у гуртожитку,
потрапляють під дію однієї з умов пункту 3.7, крім заяви за власним
бажанням, то вони втрачають право на проживання в сімейній кімнаті і
висиляються з гуртожитку.
3.9. Якщо член сім’ї особи, що навчається, порушив законодавство чи правила
внутрішнього розпорядку або лікарсько-консультативна комісія засвідчила,
що він не може проживати в гуртожитку за станом здоров’я, або реально не
проживає на відведеному ліжко-місці,

комісія з поселення має право

виселити цю особу з гуртожитку а особу, що навчається, позбавити
сімейної кімнати, натомість переселивши її до іншої кімнати або
підселивши до неї на звільнене ліжко-місце осіб, які навчаються та
потребують гуртожитку.
ІV. Порядок поселення до гуртожитків університету
4.1. Студенти 1,5,6 курсів та аспіранти першого року навчання за потреби
поселення у гуртожитки повинні:
- написати заяву на ім’я ректора (взірець додається) і подати її до комісії з
поселення в терміни, визначені розпорядженням ректора;
- пройти медогляд у здоровпункті університету (обов’язкова наявність
документа про проходження флюорографії);
- оплатити за проживання відповіднодо п.47 «Положення про студентські
гуртожитки Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка;
- отримати ордер на поселення, перепустку та бланки угод на проживання;
- у гуртожитку оформити угоду на проживання;
- пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових
приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, ознайомитися з
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правилами

внутрішнього

сантехнічним

обладнанням,

розпорядку,
правилами

протипожежної
користування

безпеки,
особистими

електропобутовими приладами, оформити особову картку для одержання
інвентарю індивідуального користування;
- стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
- звернутися до паспортиста університету для реєстрації місця проживання.
4.2. Студенти 2, 3, 4 курсів та аспіранти 2-3 років навчання, які в попередньому
навчальному році уже проживали в гуртожитку, заселяючись перед
початком навчального року, повинні:
- пройти медогляд у здоровпункті університету;
- оплатити за проживання відповідно до п.47 «Положення про студентські
гуртожитки Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка».
4.3. Для студентських сімей, студентів 2, 3, 4 курсів та аспірантів 2-3 років
навчання, які раніше не проживали в гуртожитку, порядок поселення
визначається пунктом 4.1.
V. Порядок переселення студентів та аспірантів,
що проживають в гуртожитку
5.1. Мешканці, які мають намір з поважних причин переселитися до іншої
кімнати чи гуртожитку, пишуть заяву про переселення (взірець додається).
5.2. Завідувач гуртожитку попередньо аналізує можливості задоволення
прохання про переселення мешканця, в разі погодження візує заяву.
5.3. Завізовану заяву мешканець передає до комісії з поселення.
5.4. Комісія з поселення розглядає аргументи та доцільність переселення. За
позитивного розв’язання проблеми ректор видає відповідний наказ, а
мешканець отримує новий ордер, перепустку та бланки угод на проживання
(перепустка та угода на попередню кімнату здаються комісії та
знищуються).
5.5. Мешканець оформляє у гуртожитку нову угоду на проживання.
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VI. Порядок виселення
6.1. Виселення за власним бажанням:
- мешканець пише заяву про виселення на ім’я ректора, отримує візу
завідувача гуртожитку (після прийняття завідувачем кімнати та відсутності
заборгованості за проживання);
- із завізованою заявою звертається до комісії з поселення, здає перепустку;
- за попередньої оплати за проживання мешканець пише заяву на повернення
коштів.
6.2. Якщо мешканець гуртожитку виселений ухвалою комісії з однієї з причин,
зазначених у пункті 3.7, крім випадку, передбаченого пунктом 6.1, то він
зобов’язаний в двотижневий термін:
- повернути отриманий для користування інвентар;
- забрати свої речі;
- здати ключ;
- здати перепустку комісії з поселення;
- розрахуватись за проживання за наявності боргу або написати заяву на
повернення коштів в разі передоплати.
6.3. Двотижневий термін розпочинається:
- з дати виходу наказу про відрахування з університету, переведення на
заочну форму навчання, надання академічної відпустки;
- з дати ухвали комісії з поселення про виселення мешканця з причин,
передбачених пунктом 3.7.
VII. Додаткові положення
7.1. Ліжко-місця, закріплені за факультетом, після звільнення їх упродовж
навчального року залишаються за цим факультетом.
7.2. Якщо кілька років поспіль на одному з факультів є вільні ліжко-місця,
кімнати (секції), то вони можуть бути передані за ухвалою комісії з
поселення іншому факультету.
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7.3. На ліжко-місця одного факультету за ухвалою комісії на певний термін (як
виняток), можуть бути поселені студенти іншого факультету в разі:
- наявності родинних зв’язків;
- одруження;
- нестачі місць закріплених за факультетом.
7.4. За наявності вільні кімнати можуть надаватися сім’ям осіб, які навчаються,
коли один із подружжя є студентом іншого навчального закладу чи
сторонньою особою. Проте лише до закінчення навчального року.
7.5. Слухачі довишівської підготовки на період їх навчання та студентизаочники

на

період

настановної

та

заліково-екзаменаційних

сесій

поселяються на вільні ліжко-місця.
7.6. Іногороднім абітурієнтам, а також абітурієнтам з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого
місця проживання, на період проведення вступних випробувань, можуть
бути надані вільні ліжко-місця в гуртожитках.
7.7. Особи, які навчаються, або члени їх сімей (якщо їм надана сімейна кімната),
маючи поважні на те причини для проживання в гуртожитку на час літніх
канікул, повинні обов’язково письмово повідомити про це господарську
частину університету і отримати відповідний дозвіл. За проживання у
гуртожитку на час літніх канікул вноситься додаткова оплата згідно з
наказом про встановлення вартості проживання.
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Взірець заяви на поселення
Ректору Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Копилову С.А.
студента(ки)….. групи, ___ курсу
факультету ___________________
Прізвище, ім’я, по-батькові повністю
______________________________
Заява
Прошу надати ліжко-місце для проживання в гуртожитку на період
навчання в університеті.
Склад сім’ї: (вказати склад сім’ї (батько, мати, брат, сестра)).
До заяви додаю копії (при наявності документів, які засвідчують наявність
пільг або підтверджують важкий матеріальний стан додати їх копії).
Адреса проживання: (область, район, населений пункт)
Дата

Підпис

Взірець заяви на переселення
Ректору Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Копилову С.А.
студента(ки)….. групи, ___ курсу
факультету ___________________
Прізвище, ім’я, по-батькові повністю
______________________________
Заява
Прошу переселити мене з кімнати № ___ гуртожитку № __ в кімнату № __
гуртожитку № ___ з (вказати з якого числа) у зв’язку із (вказати причину
переселення)
Дата

Підпис

