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1. Загальні положення
1.1. Порядок поселення у гуртожиток Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М В Гоголя Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка відповідає Законам України. Положенню про студентський гуртожиток
Миргородського художньо-промислового коледжу імені М В. Гоголя Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Правилам внутрішнього
розпорядку в студентському гуртожитку Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М.В Гоголя Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка та іншим чинним нормативним актам, пов’язаних із проживанням у
студентських гуртожитках
2. Основні принципи поселення Абітурієнтів у студентський гуртожиток
2.1. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період
проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (далі - Абітурієнт).
2.2. Поселення Абітурієнтів до студентського гуртожитку здійснюється за рішенням
директора коледжу за погодженням з заступником директора з виховної роботи, головним
бухгалтером, завідувачем гуртожитку, головою студентської первинної профспілкової
організації та галовою студентської ради на підставі заяви При поселенні укладається
договір на тимчасове проживання у студентському гуртожитку.
2.3. Абітурієнт при поселенні до гуртожитку, зобов’язаний пред'явити завідувачу
гуртожитку:
- заяву від імені матері, батька або особи, яка їх заміняє на ім’я директора коледжу
про тимчасове проживання в студентському гуртожитку;
- оригінал та ксерокопію паспорта (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного
коду свій та матері, батька або особи, яка їх заміняє;
- копію квитанції про оплату за проживання у студентському гуртожитку (за весь
період проживання наперед);
2.4 Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях,
залишають відповідно до Положення місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня
оголошення результатів випробувань; абітурієнти, 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
3. Основні принципи поселении Студентів у студентський гуртожиток
3.1. Студентський гуртожиток Миргородського художньо-промислового коледжу
імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету' імені
Юрія Кондратюка призначений для проживання на період навчання іногородніх
студентів, слухачів (далі - Студенти). У гуртожиток можуть бути поселені іногородні
Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії.
3.2. Поселення Студентів здійснюється за рішенням директора коледжу за
погодженням з заступником директора з виховної роботи, головним бухгалтером,
завідувачем гуртожитку, головою студентської первинної профспілкової організації та
головою студентської ради на підставі ордеру на право проживання в гуртожитку При
поселенні укладається договір на тимчасове проживання у студентському гуртожитку
терміном на один навчальний рік.
3.3. Відповідальним за організацію поселення студентів у гуртожиток є завідувач
гуртожитку.
3.4. Поселення відбувається з 20 серпня поточного року за заявою на проживання
Студента та на підставі Договору на тимчасове проживання у студентському гуртожитку,
ордеру на право проживання і наказу директора

3.5 У першу чергу поселенню підлягають іногородні студенти - сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, інваліди, особи, які постраждали від наслідків
Чорнобильської аварії (І-П кат ), студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей
(з записом у заяві на поселення).
3 6 У гуртожитку можуть проживати Студенти, що перебувають у шлюбі, при
наявності вільних кімнат.
3.7. Місця в студентському гуртожитку для проживання студентських сімей
визначаються завідувачем гуртожитку із додержанням санітарних норм за погодженням з
органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією
студентів, якщо студентська родина складається із студентів різних навчальних закладів
міста, надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними
закладами
3 8 Розподіл місць проживання у гуртожитку між його мешканцями здійснюється
завідувачем гуртожитку із додержанням санітарних норм за погодженням з органами
студентського самовряду вання ла первинною профспілковою організацією студентів.
3 9. Списки Студентів на проживання в гуртожитку складаються заступником
директора з виховної роботи і затверджуються директором коледжу за погодженням з
органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією
студентів
3.10. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу чи за
його дорученням завідувач гуртожитку укладає договір на тимчасове проживання у
студентському гуртожитку' із матір’ю, батьком або особою, яка їх заміняє; видає Студенту
ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання. В ордері зазначається адреса
гуртожитку і номер кімнати
3.11. Облік ордерів Студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення
необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується завідувачем
гуртожитку. Договори зберігаються в установленому порядку у завідувача гуртожитку
3.12. Студент при поселенні до гуртожитку, зобов'язаний пред'явити завідувачу
гуртожитку:
- заяву від імені матері, батька або особи, яка їх заміняє на ім’я директора коледжу
про тимчасове проживання в студентському гуртожитку;
- оригінал та ксерокопію паспорта (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного
коду свій та матері, батька або особи, яка їх заміняє;
- ордер на право проживання в гуртожитку із вказаним номером кімнати;
- копію квитанції про оплату за проживання у гуртожитку (за навчальний рік
наперед),
- медичну довідку.
Студенти військовозобов’язані повинні стати на військовий облік
3.13. Завідувач гуртожитку зобов’язаний ознайомити Студента з цим Положенням,
Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку, правилами пожежної безпеки, правилами користування
електричним та газовим обладнанням, іншими нормативно-правовими актами з охорони
праці, безпеки життєдіяльності, інструкціями щодо дій у надзвичайних ситуаціях залежно
від характеру їх походження та перепускним режимом у гуртожитку.
3.14. Підписавши Договір на тимчасове проживання у студентському гуртожитку,
студент або батьки неповнолітніх студентів чи особи, які іх заміщують, повинні оплатити
проживання в гуртожитку та пройти Студенту медогляд за формою встаноаленого зразка
Тільки після цього вони можуть отримати ордер на поселення.
3.15. По закінченню терміну оплати бухгалтерія або завіду вач гуртожитку повинні
не пізніше, ніж за два тижні до настання цього терміну попередити Студентів або їх
батьків про наступну оплату послуг. У випадку несвоєчасної оплати за проживання сума
боргу стягується примусово з означених осіб, а право на проживання втрачається.

З 16 Студенти, які у весняному семестрі за результатами атестації отримали дві і
більше незадовільні оцінки, а також мають більше 20% пропусків занять без поважних
причин, поселяються (перепоселяються) за наявності вільних місць.
3.17.
Студенти, які мають порушення Правил внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку та Положення про студентський гуртожиток, систематично не
проживали в гуртожитку, до наказу на поселення не включаються
3 18 Кімната, яка має більше 2 зауважень протягом терміну проживання, в наступні
списки на поселення не включається
3.19 У випадку порушення житлових прав Студентів їх скаргу в установленому
порядку розглядає адміністрація коледжу спільно з представником органів студентського
самовряду вання та первинною профспілковою організацією студентів
З 20 Термін проживання в студентському гуртожитку Миргородського художньопромислового коледжу імені М В Гоголя Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка починається з 01 вересня поточного року по
ЗО червня наступного року
3.21 За два тижні до закінчення терміну проживання Студенти повинні підготувати
кімнати та меблі до здачі і до вказаної дати залишити гуртожиток (випускникам до
отримання диплому), підписавши заяву про внесення до списків на поселення на
наступний навчальний рік у директора коледжу, погоджену з заступником директора з
виховної роботи, головним бухгалтером, завідувачем гуртожитку, головою студентської
первинної профспілкової організації та головою студентської ради
3.22. Випускники, які втратили право на проживання в гуртожитку, отримують всі
необхідні особисті документи у інспектора з кадрів обліку студентів та у навчальній
частині лише після того, як вони підписали обхідний лист у завідувача гуртожитку.
3.23 Виселення з гуртожитку відбувається на підставі чинного законодавства.
Положення про студентський гуртожиток Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М В Гоголя Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка у разі порушення Договору на тимчасове проживання у студентському
гуртожитку, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку
Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за наказом директора та
згодою органів студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією
студентів
З 24 Адміністрація коледжу не несе відповідальність за вкрадені речі Студентів, які
зберігалися в гуртожитку неналежним чином
З 25 Самовільне переселення студентів, перепланування в кімнатах, та інші дії, які
не передбачені Договором на тимчасове проживання у студентському гуртожитку та
Положенням про студентський гуртожиток і Правилами внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку - не допускаються
З 26. Студенти, які проживають в гуртожитку, зобов’язані дотримуватись вимог
чинного законодавства Правил внутрішньою розпорядку, режиму економії та
бережливого ставлення до майна
Засту пник директора
з виховної роботи
Головний бухгалтер
Завідувач гуртожитку
Юрисконсульт
Голова студентської первинної
профспілкової організації
Голова студентської ради
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