
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ректора НТУ 
«Дніпровська політехніка» 
від 18 №

про адміністративно-побутову комісію факультету/інституту 
Національного технічного університету«Дніпровська політехніка»

1. Загальні положення

1.1. Адміністративно-побутова комісія факультету/інституту Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі -  АПК, університет) 
створюється при кожному факультеті/інституті університету і призначена для 
організації поселення студентів і аспірантів до гуртожитків студентського містечка 
університету (далі -  студмістечка).

1.2. До складу АПК входить: голова комісії -  декан/директор
факультету/інституту, заступник голови комісії -  заступник декана, члени комісії 
представники адміністрації студмістечка, органів студентського самоврядування, 
профбюро факультету/інституту.

1.3. Склад АПК факультету/інституту, за поданням декана/директора 
відповідного факультету/інституту, щорічно затверджується проректором за 
напрямком, який курирує діяльність студмістечка університету і призначається 
відповідним наказом ректора університету.

1.4. Особисту відповідальність за поселення студентів і аспірантів до 
гуртожитків студмістечка несе голова АПК відповідного факультету/інституту.

1.5. Засідання АПК проводяться по необхідності, але не рідше, ніж два рази на 
місяць.

2. Права і обов’язки
2.1. АПК має право:
- розглядати і затверджувати своїм рішенням розподіл місць в гуртожитку 

серед студентів;
- вносити пропозиції Раді з побуту університету щодо поліпшення умов 

проживання студентів в гуртожитку;
- організувати заселення гуртожитку, згідно наказу ректора;
- готувати і подавати декану пропозиції щодо заохочення студентів за активну 

участь в самоврядуванні гуртожитку та громадському житті;
- розглядати на своїх засіданнях конфліктні ситуації, що виникають з 

мешканцями чи обслуговуючим персоналом гуртожитку;
- за поданням студентської ради або адміністрації гуртожитку розглядати факти 

грубих порушень мешканцями гуртожитку вимог поведінки та проживання, які 
регламентуються «Правила внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитках 
студентського містечка Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка»» (далі -  Правила внутрішнього розпорядку) і приймати рішення щодо 
порушників:

■ попередження;
■ позбавлення права на поселення в гуртожиток у наступному навчальномуроці;
■ розірвання Договорунайму житлового приміщення у гуртожитку;
■ направляти ректору подання на оголошення догани або відрахування студента 

з університету за систематичне порушення Правил внутрішнього розпорядку.



- приймати рішення, щодо залучення студентів до роботи в органах студентського 
самоврядування, участі в роботах по самообслуговуванню гуртожитків студмістечка;

- розглядати питання, які пов'язані з поліпшенням умов проживання і навчання 
студентів в гуртожитках університету;

- координувати роботу з поселення студентів університету до гуртожитків 
студмістечка;

- розглядати питання по організації культурно-масових та спортивно-оздоровчих 
заходів в гуртожитках студмістечка університету.

Директор студентського містечка О.А. Борисевич


