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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Це Положення визначає механізм забезпечення гуртожитками 

здобувачів вищої освіти, особливості використання гуртожитків, зокрема 

порядок надання, поселення та користування жилою площею, жилими та іншими 

приміщеннями гуртожитку та умови проживання. 

Гуртожиток закладу освіти є частиною його цілісного майнового 

комплексу, керівництво яким здійснює ректор Університету. 

1.2 До комплексу студентських гуртожитків Університету відносяться:  

1.2.1 Студентський гуртожиток ЧДТУ №1, що знаходиться за адресою:      

м. Черкаси, вул. Кобзарська, 58; 

1.2.2 Студентський гуртожиток ЧДТУ №2, що знаходиться за адресою:      

м. Черкаси, вул. Чехова, 42; 

1.2.3 Студентський гуртожиток ЧДТУ №3, що знаходиться за адресою:      

м. Черкаси, вул. Смілянська, 97/1; 

1.2.4 Студентський гуртожиток ЧДТУ №4, що знаходиться за адресою:      

м. Черкаси, бульв. Шевченка, 333. 

Кількість житлових одиниць в гуртожитках визначається їх технічною 

документацією (паспортами). 

1.3 Це Положення розроблене в відповідності до Положення про 

особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої 

освіти, затвердженого наказом МОНУ №1452 від 21.11.2019 р. та Примірного 

положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498, а також з врахуванням 

частин Наказу МОЗУ №463 від 22.02.2019 р., інших локальних нормативних 

актів, а також Цивільного кодексу України, Житлового кодексу УРСР, ЗУ «Про 

вищу освіту», ЗУ «Про освіту. 

Це Положення затверджується Вченою радою Університету за 

обов’язковим погодженням будь-яких змін, доповнень чи правок зі 

Студентською радою Університету. 

1.4 Положення про користування студентським гуртожитком (далі – 

Положення) не може звужувати права та встановлювати додаткові обов’язки для 

мешканців гуртожитків, визначені цим Положенням, а також Положенням про 

користування гуртожитками затвердженого наказом МОНУ від 21.11.2019 р. 

№1452, і є обов’язковим для здобувачів освіти та інших мешканців, які 

проживають у гуртожитку. 

Індивідуальні умови проживання та користування студентськими 

гуртожитками визначаються Договорами про проживання в студентських 

гуртожитках (Далі – Договір), які розроблюються відповідно до вимог 

Цивільного кодексу України. 

Положення Договорів є обов’язковими для виконання обома сторонами. 

Відмова від виконання зазначених положень є підставою для розірвання 

Договору. 
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II. ПРОЖИВАННЯ У ГУРТОЖИТКУ  

 

2.1 Студентські гуртожитки Університету (далі – гуртожитки) призначені 

та використовуються для проживання здобувачів вищої освіти під час навчання у 

закладі вищої освіти за очною (денною), заочною формою здобуття освіти, які не 

мають постійного місця проживання за місцем розташування закладу освіти. 

2.2 У гуртожитках можуть проживати: 

2.2.1 здобувачі освіти за заочною формою здобуття освіти за потреби 

виконання компонентів навчального плану, що передбачають особисту 

присутність здобувача освіти у закладі освіти; 

2.2.2 здобувачі вищої освіти, які здобувають освіту за очною (денною), 

заочною формою в іншому закладі освіти, що не має місць (або їх недостатньо) 

для проживання здобувачів освіти у власних гуртожитках; 

2.2.3 сім’я, що складається зі здобувачів освіти одного чи різних закладів 

освіти; 

2.2.4 вступники під час проведення вступних випробувань з інших 

населених пунктів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

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

піклування, за умови відсутності у них місця проживання за місцезнаходженням 

закладу освіти; 

2.2.5 Науковий, науково-педагогічний та педагогічний персонал, інші 

співробітники університету; 

2.2.6 Інші особи. 

2.3 Університет використовує спеціально збудовані або облаштовані 

житлові будинки, які перебувають у його власності, оперативному управлінні чи 

оренді в якості гуртожитків для проживання осіб. 

Не допускається проживання у підвалах, мансардах, цокольних поверхах, а 

також у жилих приміщеннях, непридатних для проживання, зокрема таких, які 

знаходяться в аварійному стані. 

Усі приміщення гуртожитку мають використовуватися за їх 

функціональним призначенням. 

2.4 Жила площа в гуртожитках надається для тимчасового проживання 

виключно на підставі відповідного Договору у наступному вигляді: 

2.4.1 Окремого ліжко-місця, для спільного проживання осіб однієї статі; 

2.4.2 Окремого житлового приміщення для відокремленого проживання 

однієї особи, сім’ї; 

2.4.3 Окремого житлового приміщення з поліпшеними умовами 

проживання однієї особи, сім’ї. 

Розмір жилої площі визначається Примірним положенням про 

користування гуртожитками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 червня 2018 р. № 498, та нормативно-технічними документами. 

2.5 Адміністрація університету та його структурні підрозділи зобов’язані 

забезпечити у гуртожитку належні умови для проживання, самостійної роботи, 

відпочинку, заняття фізичною культурою і спортом, а також дотримання 

відповідних санітарно-гігієнічних норм і правил, проведення поточного та 
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капітального ремонтів приміщень й обладнання, а також створити умови для 

користування гуртожитком осіб з особливими потребами та маломобільними 

групами населення. 

Права й обов’язки працівників гуртожитків визначаються їх посадовими та 

робочими інструкціями. 

2.6 До адміністративно-господарського персоналу, який забезпечує 

виконання норм цього Положення відносяться: Завідувачі студентськими 

гуртожитками, чергові гуртожитків, прибиральники, робітники з благоустрою 

господарського відділу. 

Функції по контролю за дотриманням норм цього Положення, а також 

Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках виконують:  

2.6.1 фахівці відділу студентського розвитку та культурних програм, якщо 

таке передбачено їх посадовими інструкціями; 

2.6.2 завідувачі студентськими гуртожитками, чергові гуртожитків; 

2.6.3  посадові особи юридичного відділу; 

2.6.4 інші посадові особи, за відповідного розпорядження ректора 

університету; 

2.6.5 в питаннях, що стосуються захисту прав здобувачів вищої освіти – 

уповноважені представники органів студентського самоврядування. 

2.7 Університет оприлюднює на своєму офіційному сайті: 

2.7.1 інформацію про наявність гуртожитків, наявність вільних місць у 

гуртожитках, розмір плати за проживання у них, у тому числі у разі надання 

жилих приміщень підвищеного рівня комфортності; 

2.7.2 Положення про користування студентськими гуртожитками; 

2.7.3 зразок договору найму жилого приміщення гуртожитку. 

Відповідальність за вчасне оприлюднення інформації зазначеної в п. 2.7 

Положення, покладається на особу уповноважену на оновлення інформації на 

офіційному сайті університету. 
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III. НАДАННЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩІ У ГУРТОЖИТКУ 

 

3.1 Для отримання можливості тимчасового користування житловим 

приміщенням гуртожитку Університету на поточний навчальний рік чи інший 

термін особа подає заяву про свій намір проживати в студентському гуртожитку 

на ім’я ректора Університету. 

3.2 Рішення про надання дозволу на тимчасове проживання в студентських 

гуртожитках приймається ректором Університету за погодженням з 

Студентською радою Університету, юридичним відділом та бухгалтерією. 

Для організації надання в тимчасове користування жилої площі 

студентських гуртожитків особам, які виявили свій намір проживати в таких 

гуртожитках, можуть бути створені відповідні робочі органи, до складу яких 

обов’язково входять представники Студентської ради Університету чи інших 

органів студентського самоврядування університету. 

За позитивного рішення про надання дозволу на тимчасове проживання в 

студентських гуртожитках завідувачем студентського гуртожитку оформлюється 

та видається такій особі ордер на жилу площу (далі – ордер) встановленої форми. 

Ордери підлягають обов’язковій реєстрації в Журналі реєстрації ордерів. 

Корінець ордеру зберігається в завідувача студентського гуртожитку. 

Ордер на жилу площу є документом, який надає право на вселення до 

гуртожитку. Ордер зберігається у особи, якій він був виданий, протягом усього 

строку її проживання в гуртожитку. 

Єдиною підставою для проживання в гуртожитках є Договір встановленої 

форми. Перед погодженням Договору з Студентською радою, юридичним 

відділом, бухгалтерією та підписанням такого Договору ректором Університету 

він підлягає обов’язковій реєстрації в порядку визначеному відповідними 

рекомендаціями та наказами ЧДТУ. 

Заява про намір проживати в студентському гуртожитку, корінець ордеру, 

другий примірник Договору та справа мешканця зберігається в завідувача 

студентським гуртожитком протягом строку не менше, ніж три роки з моменту 

припинення договірних відносин з таким мешканцем, після чого передається до 

архіву 

Приміщення гуртожитків під час канікул можуть надаватись у 

користування відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать 

до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796. 

3.3 Надання жилої площі у гуртожитку закладу освіти у вигляді окремого 

ліжко-місця відбувається з урахуванням статі особи, а також може 

здійснюватися з урахуванням навчання здобувачів освіти на одному факультеті 

(академічній групі, курсі). 

3.4 Завідувачі студентськими гуртожитками при поселенні формують 

справу мешканця, яка включає наступні документи, в тому числі і визначені ч. 6 

п. 3.2 цього Положення: 

3.4.1 Завірена мешканцем копія паспорту або ID-картки; 
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3.4.2 Завірена мешканцем копія реєстраційного номеру картки платника 

податків; 

3.4.3 Оригінал довідки про проходження флюорографії та дерматолога; 

3.4.4 Згода на збір та обробку персональних даних; 

3.4.5 Лист ознайомлення з нормативними актами університету, що 

стосуються проживання у гуртожитку та дотримання правил внутрішнього 

розпорядку і пожежної безпеки; 

3.4.6 Лист ознайомлення з вартістю проживання в студентських 

гуртожитках; 

3.4.7 3 фотокартки 3х4 см. 

3.5 Черговість та квота надання жилої площі у гуртожитках, зокрема 

особам, які мають право на першочергове поселення, встановлюється відповідно 

до вимог законодавства з врахуванням відомостей щодо попереднього 

проживання таких мешканців. 

3.6 Здобувачі вищої освіти підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам відповідно до статті 21 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

3.7 Мешканцю, відповідно до умов Договору, надається ліжко-місце або 

окреме житлове приміщення, майно згідно з актом, який є додатком до 

Договору, інші матеріальні цінності. Перепустка на право входу та виходу з 

гуртожитку надається не пізніше наступного робочого дня після укладання та 

реєстрації Договору про проживання. 

Завідувач студентським гуртожитком ознайомлює мешканця з 

нормативними актами університету, вартістю проживання, правилами техніки 

безпеки та пожежної безпеки, правилами внутрішнього розпорядку у 

студентських гуртожитках. Підтвердженням ознайомлення являється підпис 

мешканця в відповідних журналах та листах ознайомлення. 

3.8 Законні представники мешканця, у випадках, якщо до гуртожитку 

поселяється неповнолітня або обмежена в цивільній дієздатності особа, 

ознайомлюються з усіма визначеними в ч. 2 п. 3.7 актами. В такому випадку 

повну відповідальність за дотримання мешканцем правил проживання у 

студентському гуртожитку ЧДТУ несуть законні представники такого мешканця. 

За письмовим зверненням батьків або інших законних представників 

здобувачів – неповнолітніх осіб заклад освіти може розглянути питання про 

встановлення обмеження щодо виходу з гуртожитків таких осіб у нічний час.  

3.9. Здобувачам освіти, які поселяються до гуртожитку після закінчення 

канікул, надаються кімнати, в яких вони мешкали раніше. 

 

IV. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

4.1 Мешканці гуртожитків мають право безперешкодного цілодобового 

доступу до гуртожитку (входити до нього та виходити з нього). Забороняється 

вимагати від них у будь-який час доби усні або письмові пояснення щодо причин 

їх входу чи виходу з гуртожитку закладу освіти, крім випадку, визначеного в 

абзаці третьому пункту 8 розділу III цього Положення. 



 7 

В особливих випадках (розташування закладу освіти на території 

населених пунктів на лінії зіткнення, офіційне повідомлення про загрозу 

техногенної катастрофи або стихійного лиха тощо) заклад освіти може ухвалити 

рішення щодо обмеження на певний період часу безперешкодного виходу з 

гуртожитку закладу освіти, про що мешканців гуртожитку повідомляють в 

обов’язковому порядку. 

4.2 Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 22:00. 

Входячи до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому гуртожитку документ, 

що посвідчує особу, і реєструється в журналі відвідувачів. 

Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти відвідувача та 

залишити свою перепустку черговому гуртожитку.  

Мешканець гуртожитку відповідає за своєчасний вихід з гуртожитку 

відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.  

Мешканець зобов’язаний особисто провести відвідувача до виходу з 

гуртожитку та забрати свою перепустку. 

4.3 Мешканці гуртожитків за погодженням з адміністрацією гуртожитку 

можуть використовувати приміщення спільного користування для проведення 

освітніх, культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих заходів. Під час 

проведення таких заходів потрібно дотримуватись обмежень щодо допустимого 

рівня шуму, правил поведінки та санітарно-гігієнічних вимог. 

4.4 Мешканці гуртожитку закладу освіти мають право: 

4.4.1 на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної 

якості; 

4.4.2 користуватися допоміжними приміщеннями, камерами зберігання, 

іншим обладнанням і майном спільного користування гуртожитку; 

4.4.3 вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, 

інвентарю, постільної білизни тощо, які стали непридатними для використання, а 

також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов з дотриманням 

мешканцями вимог законодавства у сфері надання побутових та житлово-

комунальних послуг; 

4.4.4 обирати органи студентського самоврядування гуртожитку закладу 

освіти й бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти); 

4.4.5 через органи студентського самоврядування гуртожитку закладу 

освіти брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-

побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, організації культурно-

розважальної, виховної, спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля тощо; 

4.4.6 звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку  й житлово-

побутові умови, що не відповідають встановленим нормам, з інших питань 

утримання гуртожитків до адміністрації Університету, інших установ відповідно 

до Закону України «Про звернення громадян»; 

4.4.7 інші права відповідно до чинного законодавства. 

4.5 Мешканці гуртожитків зобов'язані: 

4.5.1 знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 
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4.5.2 своєчасно та у повному обсязі, відповідно до договору найму жилого 

приміщення в гуртожитку, сплачувати плату за проживання, комунальні 

послуги; 

4.5.3 підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та у місцях 

загального користування; 

4.5.4 дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно і раціонально 

витрачати тепло, електроенергію, газ і воду; 

4.5.5 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного, 

іншого обладнання та меблів; 

4.5.6 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

адміністрацію гуртожитку, органи студентського самоврядування гуртожитку; 

4.5.7 не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку та його 

приміщень та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться 

у спільному користуванні, іншим особам; 

4.5.8 у разі залишення гуртожитку закладу освіти більше ніж на 2 доби 

попереджати про це адміністрацію гуртожитку; 

4.5.9 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

4.5.10 дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, 

санітарних норм; 

4.5.11 у разі самостійної заміни замка або втрати виданих ключів 

забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони 

проживають, в адміністрації гуртожитку; 

4.5.12 після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права 

на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало у його 

користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в 

двотижневий термін. 

4.6 Мешканцям гуртожитків під час проживання у гуртожитку 

забороняється: 

4.6.1 порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

4.6.2 курити (крім спеціально відведених місць), вживати наркотичні або 

токсичні речовини, розпивати спиртні напої, перебувати у стані алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння; 

4.6.3 утримувати тварин; 

4.6.4 самостійно здійснювати переобладнання та перепланування 

приміщень гуртожитку; 

4.6.5 використовувати електропобутові прилади, не зазначені у договорі 

найму жилої площі в гуртожитку, без дозволу адміністрації гуртожитку; 

4.6.6 порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в 

приміщенні визначеного Наказом МОЗУ № 463 від 22.02.2019 р. та Правилами 

благоустрою м. Черкаси, затвердженими рішенням Черкаської міської ради від 

11.11.2008 № 4-688; 

4.6.7 самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку закладу освіти 

до іншої, переробляти чи переносити майно гуртожитку, в тому числі те, яке 

надане в користування мешканцю. 
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4.7 Інші права та обов’язки університету та мешканця з питань, що 

стосуються користування гуртожитками визначаються Договором. 

4.8 За порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках ЧДТУ, норм цього Положення, умов Договору уповноважені особи, 

зокрема завідувачі студентських гуртожитків, органи студентського 

самоврядування, представники юридичного відділу, уповноважені представники 

відділу студентського розвитку та культурних програм можуть: 

4.8.1 Винести зауваження, шляхом подання мешканцю, який здійснив 

порушення в письмовій формі Зауваження з посиланням на допущені ним 

порушення, з обов’язковим ознайомленням під підпис на другому примірнику 

мешканця. В зауваженні зазначається строк для подання до посадових осіб 

вищого рівня пояснень, заперечень, скарг; 

4.8.2 Винести попередження, шляхом подання мешканцю, який здійснив 

порушення не вперше або не здійснив відповідних дій для усунення порушень 

про які його вже було повідомлено, в письмовій формі, з обов’язковим 

ознайомленням під підпис на другому примірнику мешканця. В попереджені 

зазначається, що в випадку повторного допущення цього ж порушення або інших 

буде підняте питання про розірвання з таким мешканцем договірних відносин та 

виселення його з студентського гуртожитку. 

У разі систематичних порушень Правил внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках мешканцем (з числа здобувачів вищої освіти)  органи 

студентського самоврядування можуть клопотати щодо розірвання договірних 

відносин та виселення такої особи з гуртожитку у термін, що не може 

перевищувати десяти календарних днів з дня видачі відповідного наказу про 

виселення. 

4.8. Рішення про подальше проживання такого мешканця в гуртожитку 

закладу освіти приймає ректор з урахуванням пропозицій органів студентського 

самоврядування та адміністрації гуртожитку. 

4.9. Систематичність та підтвердження факту порушення Правил 

внутрішнього розпорядку підтверджується актами, доповідними записками, 

іншими письмовими доказами від представників органів студентського 

самоврядування або уповноважених посадових осіб Університету, працівників 

гуртожитків. 

4.10. Залучення мешканців гуртожитків до виконання будь-яких робіт з 

його благоустрою та/або прилеглої території може здійснюватися виключно за їх 

згодою. 

4.11. Представники адміністрації закладу освіти, студентського містечка, 

науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники закладу освіти в межах 

виконання своїх посадових обов’язків мають право безперешкодного 

цілодобового доступу до гуртожитків. 

4.12. Переселення мешканців гуртожитків закладу освіти між кімнатами в 

межах одного гуртожитку або між гуртожитками здійснюється на підставі 

письмової заяви особи на ім’я ректора. 
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V. ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ ТА РОЗІРВАННЯ  

ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 

 

5.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних 

випробуваннях, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня 

оголошення результатів випробувань; ті, 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 виходу наказу про зарахування. 

5.2. При відрахуванні з університету, закінченні строку дії Договору, 

звільненні з університету, відсутності Договору на проживання мешканець 

зобов’язаний виселитись з гуртожитку в установленому Правилами 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках порядку в строк, що не 

може перевищувати 10 днів від дня видачі відповідного наказу про розірвання 

договірних відносин та виселення з гуртожитку, про припинення трудових 

відносин або моменту повідомлення про необхідність залишити надане в 

тимчасове користування житлове приміщення, якщо відсутні правові підстави 

для подальшого проживання такого мешканця. 

5.3. За наявності письмового клопотання ректор університету може 

погодити тимчасове продовження проживання особи, яка підлягає виселенню, у 

випадках документального доведення вагомості підстав неможливості 

залишення гуртожитку у визначений строк, за умови, що вагомість таких підстав 

була перевірена та підтверджена юридичним відділом.  

5.4. Виселення мешканців із гуртожитків здійснюється в порядку 

передбаченому чинним законодавством України.  

В випадку порушення мешканцем договору про тимчасове проживання у 

студентському гуртожитку, а також систематичних порушень правил 

внутрішнього розпорядку, з таким мешканцем розриваються договірні відносини 

та в терміни передбачені п. 5.2 цього Положення мешканець виселяється з 

гуртожитку. 

В разі заподіяння будь-яких матеріальних збитків або не виконання 

зобов’язань по оплаті за проживання обов’язок по ліквідації такої заборгованості 

залишається за мешканцем. 

Розірвання договірних відносин та виселення мешканця з гуртожитку 

здійснюється відповідно до наказу ректора за обов’язковим погодженням з 

юридичним відділом та студентською радою Університету. 

5.5. Громадяни, в яких відсутнє право на проживання, або у зв'язку з 

втратою права на проживання у гуртожитку, не виселились з нього у 

встановлений термін, що не може перевищувати десяти календарних днів з дня 

видачі відповідного наказу, виселяються в адміністративному порядку за 

санкцією правоохоронних органів чи судовому порядку без надання їм іншого 

житлового приміщення. 

Університет нараховує плату за проживання в студентському гуртожитку 

та відповідні штрафні санкції, які визначаються окремими наказами, за кожен 

день продовження проживання. 
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Мешканець, який проживає в гуртожитках без правових підстав не 

звільняється від оплати за надані послуги з проживання в студентському 

гуртожитку, зокрема і за житлово-комунальні послуги. 

5.6 В випадку систематичного порушення Правил внутрішнього 

розпорядку в студентських гуртожитках, цього Положення, умов Договору 

органи студентського самоврядування, завідувачі студентськими гуртожитками 

надають до деканату, центру по роботі з іноземними студентами письмове 

клопотання з проханням підготувати проект наказу про розірвання договірних 

відносин та виселення з гуртожитку з наданням документів, що підтверджують 

такі порушення. 

5.7 В випадку систематичного порушення Правил внутрішнього 

розпорядку в студентських гуртожитках, цього Положення, умов Договору з 

боку мешканців, які відносяться до категорії співробітників, науково-

педагогічних, педагогічних, наукових працівників університету, а також інших 

категорій мешканців завідувач гуртожитку зобов’язаний подати клопотання до 

юридичного відділу з проханням підготовки проекту наказу про розірвання 

договірних відносин та виселення з гуртожитку з наданням документів, що 

підтверджують такі порушення.  

  

VІ. ПЛАТА ЗА ПРОЖИВАННЯ У ГУРТОЖИТКАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

6.1.  Розмір плати за проживання у гуртожитках встановлює  ректор 

Університету за погодженням з органом студентського самоврядування з 

урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 28 березня 2011 р. № 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 27 квітня 2011 р. за № 520/19258. 

6.2. Плата за проживання у гуртожитках закладу освіти вноситься 

мешканцями у порядку та строки, встановлені договором найму жилого 

приміщення у гуртожитку закладу освіти та відповідним наказом по 

Університету. 

6.3. Плата за додаткові послуги, що надаються за добровільним бажанням 

мешканця, сплачуються окремо. 

6.4 Завідувачі студентськими гуртожитками спільно з бухгалтерією 

університету здійснюють ознайомлення мешканців з вартістю проживання та 

плановими або неплановими змінами вартості проживання шляхом публікації 

відповідних наказів на сайті університету, розміщенні їх завірених, згідно з 

вимогами чинного законодавства, копії на інформаційних стендах в гуртожитках 

та шляхом письмового ознайомлення в листах ознайомлення з вартістю або 

зміною вартості за проживання в студентських гуртожитках. 

6.5 Бухгалтерія університету здійснює підготовку, а завідувачі 

студентськими гуртожитками вручення рахунків на оплату за проживання в 

студентських гуртожитках з зазначенням вже сплаченої суми, суми 

заборгованості та суми, яка підлягає оплаті в цьому місяці. Форма та зміст такого 
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рахунку може змінюватись. Підтвердженням вручення такого рахунку є підпис 

мешканця про його отримання. 

 

VІI. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ГУРТОЖИТКАХ 

 

7.1. У гуртожитку діють органи студентського самоврядування, що є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. 

7.2. Структура, порядок проведення виборів і повноваження органів 

студентського самоврядування, що діють у гуртожитках, визначаються 

відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту», а також Положення 

про студентське самоврядування Черкаського державного технологічного 

університету. 

 

VІIІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Положення вступає в силу з моменту затвердження такого Вченою 

радою Університету при умові погодженням такого Студентською радою 

Університету. 

8.2. Положення та інші нормативні акти Університету, які регулюють 

діяльність гуртожитків та поселення, проживання та виселення з них мають бути 

уніфіковані до норм цього Положення. 

8.3. До моменту уніфікації норми цього Положення мають вищий 

пріоритет при прийнятті рішень. 

8.4. Вважати таким що втратило чинність положення “Про користування 

студентськими гуртожитками Черкаського державного технологічного 

університету” затверджене рішенням Вченої ради ЧДТУ від 18 травня 2020 р., 

протокол № 13, та введене в дію Наказом по ЧДТУ №140/01 від 19.05.2020 р. 
 


