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1. Загальні положення

1.1. Рада з побуту є колегіальним дорадчим органом Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» (далі -  університет) та вирішує питання, що 
стосуються організації побуту студентів і аспірантів, які проживають в гуртожитках 
студентського містечка університету (далі -  студмістечко).

1.2. До складу Ради з побуту входять:
голова -  перший проректор;

заступники голови -  проректор з навчальної роботи,
проректор з господарчої роботи;

члени ради -  директор студмістечка, заступники деканів,
представники профспілкового комітету. Ради студентів, 
студентської Ради студмістечка.

1.3. Персональний склад Ради з побуту затверджується наказом ректора 
університету, як правило, один раз на навчальний рік.

1.4. ЗасіданЬя Ради з побуту проводяться по необхідності, але не менше ніж один 
раз на квартал.

2. Компетентність і права

2.1. До компетенції Ради з побуту належить:
- опрацювання і подання на затвердження ректору університету нормативно- 

правових документів, що стосуються організації побуту студентів і аспірантів, які 
проживають в гуртожитках університету;

- погодження планів ремонтних робіт в гуртожитках студмістечка;
- обговорення та прийняття проектів рїшень по фінансуванню ремонтних робіт, 

придбанню м'якого, твердого і спортивного інвентарю, інших матеріалів для потреб 
гуртожитків студмістечка університету;

- прийняття клопотань про заохочення студентів, викладачів і співробітників 
університету за сприяння в роботі по створенню відповідних умов проживання і 
проведення дозвілля в гуртожитках студмістечка;

- опрацювання і подання на затвердження ректору університету вартості 
проживання в гуртожитках.

2.2. Рада з побуту має право:



2.2. АПК зобов'язана:
- формувати списки студентів та аспірантів, що пройшли реєстрацію у межах 

затвердженого розрахунку розподілу місць (кімнат) у гуртожитках між 
факультетами/інстигутами;

- вивчати стан соціально-побутових умов студентів в гуртожитках;
- організовувати заселення гуртожитку на кожен навчальний рік;
- тісно співпрацювати з адміністрацією гуртожитку і органами студентського 

самоврядування гуртожитку;
- інформувати про свої рішення мешканців, адміністрацію і органи 

студентського самоврядування гуртожитку;
- організовувати проведення перевірок в гуртожитках санітарного стану, 

дотримання правил.
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