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ПОЛОЖЕННЯ
про поселення та проживання у студентському гуртожитку Володимир-

Волинського агротехнічного коледжу

1. Загальні положення
Це Положення є основним нормативним документом, який регламентує поселення,

проживання i виселення іногородніх студентів (вступників) коледжу денної форми
навчання i вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення
високого рівня корпоративної культури проживання у студентському гуртожитку
Волинського-Волинського агротехнічного коледжу .

До складу Ради з поселення входять:
- директор (ГоловаРади);

- заступник директора з ВР;

- завідувач гуртожитку;

- завідувачі відділень;
- голова первинної профспілкової організації студентів;
- голова Ради студентського самоврядування.
Рада з поселення коледжу ухвалює рішення про поселення студентів.
Завідувач гуртожитку:
- до 1 червня ініціює збори мешканців гуртожитку;
- формує списки студентів старших курсів для поселення;
- ухвалює подання до Ради з поселення про відмову в поселенні cтyдeнтів, які

порушували Правила проживання у гуртожитку.
3 рішенням Ради завідувач гуртожитку ознайомлює студента та його батьків aбo

опікунів; затверджує розподіл студентів по кімнатах, відповідно до рішення Ради з
поселення коледжу.

Студенти, які без поважних причин не з’явилися для поселення у визначений
термін, втрачають право на проживання у гуртожитку.

Поселення в кімнати студентського гуртожитку проводиться згідно з
встановленими санітарними нормами. За згодою органів студентського самоврядування
коледжу, первинної профспілкової організації студентів та особистих заяв
студентів поселення в кімнати студентських гуртожитків проводиться виходячи з

розрахунку: в кімнату площею 18 м2 - не більше 3 осіб, в кімнату площею 12 м2 - не
більше 2осіб.

Угода на проживання оформляється на термін з 1 вересня до кінцевої дати навчання
в поточному навчальному році відповідно до затвердженого графіка навчального процесу
відділення. В окремих випадках допускається продовження терміну дії угоди на період
канікул за письмовою заявою студента.

Завідувач гуртожитку на підставі наказу про поселення та списків, що передала
Приймальна комісія коледжу, здійснює підготовку ордерів, угод на поселення.

Завідувачу гуртожитку категорично забороняється поселення студентів до
студентського гуртожитку без відповідного рішення Ради з поселення коледжу.

Завідувач гуртожитку виходить з клопотанням до Ради з поселення коледжу про
розірвання угоди на проживання при порушенні мешканцем умов угоди (договору)

2. Основні принципи поселення студентів у студентський гуртожиток
Володимир-Волинського агротехнічного коледжу
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2.1 Організація поселення студентів I курсу у студентський гуртожиток
В о л о д ими р - Волинського агротехнічного коледжу

Вибіркова комісія після виходу наказу про зарахування формує та подає завідувачу
гуртожитком списки студентів першого курсу, які потребують гуртожитку. Вибіркова
комісія коледжу спільно із завідувачем гуртожитку розробляє графік виклику студентів до
коледжу для ïx організованого поселення.

Підставою для поселення до гуртожитку є особиста заява за встановленою формою,
подана у визначений термін. До гуртожитків не поселяються студенти, які проживають в
м. Володимирі-Волинському та, як правило, у межах 50 км. від нього.

Для організованого поселення студенту першого курсу необхідно прибути до
гуртожитку в день, вказаний у виклику на навчання.

Першочергове право на забезпечення житловою площею в гуртожитку мають студенти,
які належать до таких категорій:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні,

які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають відповідні пільги;
3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
4) особи, яким згідно із статтею 44-1 Закону України “Про професійну (професійно-

технічну) освіту” гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної освіти
у державних та комунальних закладах освіти;
5) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності

шахтарської праці” гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;
6) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України” гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;
7) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги

згідно із законодавством);
8) особи з багатодітних сімей;
9) інші особи, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у

гуртожитках на час навчання.
Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів першого курсу несе

завідувач гуртожитку.
2.2. Порядок поселення у гуртожиток студентів першого курсу
Студент повинен:

- оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
- у завідувача гуртожитку отримати ордер на проживання та тимчасову
перепустку;
- стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
- з угодою звернутися до завідувача гуртожитку для оформлення поселення та отримання
постійної перепустки.

2.3 . Організація поселення студентів старших курсів у студентський
гуртожиток

На підставі особистих заяв студентів старших курсів, наявності a6o відсутності
порушень Правил проживання у гуртожитку в попередні роки, наказів про переведення на
старші курси, наказів про надання індивідуального графіка проходження семестрового
контролю, наказів про відрахування, реєстру пільговиків завідувач гуртожитку формує i
подає до Ради з поселення коледжу списки студентів ВВАК для затвердження та
підготовки наказу про поселення.

Студенти, які без поважних причин вчасно не оформили всі необхідні для
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поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.
Студенти, які без поважних причин не з’явилися для поселення у визначений

термін (не пізніше 10 вересня поточного року), втрачають право на проживання у
гуртожитку.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів старших курсів
несе завідувач гуртожитку.

Обов'язковому позаконкурсному поселенню підлягають студенти денної форми
навчання, які мають пільгу відповідно до законодавчих актів.

3.Організація і порядок виселення студентів із студентського гуртожитку Володимир
– Волинського агротехнічного коледжу

3.1. Студенти, у яких закінчився термін проживання у гуртожитках, зобов’язані до
завершення терміну проживання розрахуватися з бухгалтерією коледжу, повернути
отриманий для користування м'який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати,
повернути перепустку і здати кімнату у належному стані.

3.2. Студенти, які раніше терміну, вказаному в угоді, втратили право на
проживання у гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін розрахуватися з бухгалтерією
коледжу, повернути отриманий для користування м'який і твердий інвентар, забрати свої
речі з кімнати, повернути перепустку і здати кімнату у належному стані. Термін на
виселення розпочинається з дати виходу наказу про: переведення до іншого закладу вищої
освіти; відрахування з коледжу; виселення з гуртожитку.

3.3. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами,
які втратили право на проживання у гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.

3.4. Завідувач гуртожитку у встановленому порядку повертає студентові особисті
речі, прийняті на зберігання.

4.Організація і порядок поселення та виселення вступників у студентському
гуртожитку Володимир – Волинського агротехнічного коледжу

4.1. Вступники поселяються до гуртожитку на підставі направлень приймальної
комісії на період проведення вступних випробувань.

4.2. Підставою для поселення вступника до гуртожитку є його заява, подана до
приймальної комісії коледжу. Першочергово поселяються вступники, які мають пільгу
згідно законодавчих документів. Разом з вступником можуть проживати батьки, в період
проведення вступних випробувань, на загальних підставах.

4.3. Вступник повинен пройти інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки,
ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку.

4.4. Персональну відповідальність за своєчасне поселення вступника несе завідувач
гуртожитку.

4.5. Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях,
звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів.

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін
неможливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні
причини, на підставі особистої заяви вступника, за погодженням з директором цей термін
може бути продовжений. У випадку, коли вступник в зазначений термін не залишив
гуртожиток, виселення проводиться згідно з чинним законодавством України.

4.6. При від’їзді з гуртожитку вступник зобов’язаний за два дні попередити
завідувача гуртожитку. Студентам, що виїжджають, необхідно здати завідувачу гуртожитку
в належному стані майно, яке було закріплене за ним, житлову кімнату та ключі від неї.
Адміністрація гуртожитку за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову,
відповідальності не несе.
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4.7. Особи, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у
триденний термін сплатити заборгованість за проживання в гуртожитку, повернути
отриманий для користування м’який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та
камери схову, здати тимчасову перепустку.

4.8. Термін на виселення розпочинається з дати:
- закінчення встановленого в заяві терміну проживання;
- виходу наказу про зарахування.
4.9. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць особами, які

втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.
4.10. Завідувач гуртожитку у встановленому порядку повертає студентові його

особисті речі, прийняті на зберігання.
4.11. Завідувач гуртожитку приймає від вступника м’який інвентар, який був

виданий йому на період проживання в гуртожитку. При виявленні нестачі (пошкодження,
знищення) виданого в користування майна вступник відшкодовує матеріальні збитки.

4.12. Завідувач гуртожитку:
- доводить до вступника підставу для виселення;
- надає інформацію про термін проживання для розрахунку в бухгалтерію;
- приймає від вступника твердий інвентар, що був виданий йому в користування на

період проживання в гуртожитку;
- організовує виселення вступника;
- вилучає тимчасову перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не

пізніше встановленого для виселення терміну.
4.13. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання

та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, які проживають у
гуртожитку.

4.14. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках встановлюється
керівництвом коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку
розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
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