
Додаток 10 до Правил прийому до структурних підрозділів вищого навчального закладу в 2017 році 

 
Положення про студентський гуртожиток Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» та його 
структурних підрозділів 

 

I. Загальні положення 

1. Це Положення встановлює порядок надання житлової площі в 
гуртожитках Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
університет» (далі Державний ВНЗ «НГУ»), користуванням ними та їхнє 
утримання. 

2. Студентські гуртожитки Державного ВНЗ «НГУ» призначаються для 
проживання іногородніх студентів, аспірантів денної форми навчання, а також 
студентів з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за 
умови відсутності в них іншого місця проживання, слухачів Підготовчого 
відділення на період навчання. Вільні місця в гуртожитках можуть 
використовуватися університетом для створення готелю, за погодженням з 
Профспілковим комітетом та Студентською радою Державного ВНЗ «НГУ». 

Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються в 
гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом. 

3. Студентські гуртожитки знаходяться у підпорядкуванні дирекції 
студентського містечка Державного ВНЗ «НГУ». 

4. У гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для 
проживання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. 

5. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення 
виділяються згідно з санітарними правилами і нормами утримання гуртожитків, 
затверджених Головним санітарним лікарем України. 

6. Проживання в гуртожитках Державного ВНЗ «НГУ» працівників і 
сторонніх осіб дозволяється, як виняток, за рішенням ректора Державного ВНЗ 
«НГУ». 

7. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних 
житлових і побутових умов для мешкання та одержання дозволу санітарно-
епідеміологічної станції. 

8. Внутрішній розпорядок в гуртожитку встановлюється правилами, 
затвердженими ректором Державного ВНЗ «НГУ», за погодженням з 
Профспілковим комітетом та Студентською радою Державного ВНЗ «НГУ». 

9. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими 
інструкціями, затвердженими ректором Державного ВНЗ «НГУ». 

II. Надання житлового місця в гуртожитку 

1. Поселення студентів у гуртожитки здійснюється згідно з цим 
Положенням, з додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання 
надається тільки на період навчання. 



2. Розподіл місць у гуртожитках між факультетами здійснюється згідно з 
наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ», погодженого з профспілковим 
комітетом та Студентською радою Державного ВНЗ «НГУ». 

3. Списки студентів, аспірантів і слухачів підготовчих відділень на 
проживання в гуртожитку готуються деканами відповідних факультетів. 

4. Місця в гуртожитку надаються студентам на підставі розпорядження 
по кожному факультету. 

5. На підставі розпорядження по факультету про надання місця в 
гуртожитку, завідувач гуртожитку укладає угоду із студентом, аспірантом, 
слухачем підготовчого відділення на проживання в гуртожитку на період 
навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для 
мешкання на цьому житловому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку 
та вказується номер кімнати. 

6. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних 
документів для реєстрації здійснюється завідувачами гуртожитків. Бланки 
ордерів зберігаються як документи суворої звітності. 

7. Реєстрація та зняття з реєстрації здійснюється відповідальним 
паспортного столу студмістечка за поданням завідувачів гуртожитками. 

8. Абітурієнти можуть бути поселені в гуртожитки на тимчасово вільні 
місця на період складання вступних іспитів за направленням Приймальної 
комісії університету. 

III. Користування житловою площею в гуртожитку 

1. Поселенням в студентський гуртожиток студентів, аспірантів, слухачів 
підготовчих відділень здійснюється завідуючим гуртожитком, згідно з 
розпорядженням відповідного факультету. 

2. Особі, яка поселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, 
надається необхідний інвентар, білизна та оформлюється перепустка на право 
входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений під підпис з 
правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами пожежної 
безпеки. 

3. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого 
здійснюється за рішенням дирекції студмістечка, погодженому з відповідними 
деканами, а із однієї кімнати в іншу в одному гуртожитку – за рішенням 
адміністрації гуртожитку, при цьому без погіршення умов проживання і за 
виняткових обставин. 

4. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які 
знаходяться у академічних відпустках, визначається з урахуванням їх побажань 
деканом і завідувачем гуртожитком. 

5. За наявності резерву місць, за бажанням студентства та погодженням з 
адміністрацією гуртожитку, допускається проживання в кімнаті по 1-2 особи, 
але за умови збільшення плати за проживання до розміру повної компенсації за 
кімнату, згідно її паспортної місткості. 

 
 



IV. Виселення із студентського гуртожитку 

1. Абітурієнти звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб від дня 
оголошення результатів іспитів. 

2. Відраховуючись із університету а також після його закінчення 
громадяни виселяються з гуртожитку у двотижневий термін з дати видачі 
відповідного наказу. 

3. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним 
законодавством України. У випадку порушення угоди проживання в 
гуртожитку з боку мешканця виселення із гуртожитку проводиться за умови 
повного відшкодування заподіяних збитків, оплата за проживання не 
повертається. 

V. Плата за житло та послуги 

1. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості 
утримання місця проживання та вартості комунальних послуг, що надаються 
мешканцям. 

2. Граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках 
встановлюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, 
Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров’я від 28.03.2011 року: 

– для студентів і абітурієнтів – 40% мінімальної ординарної академічної 
стипендії; 

– для аспірантів – 40% академічної стипендії. 
3. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, аспірантів, 

слухачів попередньо за весь час проживання протягом одного навчального 
року. Допускається, за рішенням адміністративно-побутової комісії, помісячна 
сплата за проживання, але не менше ніж за місяць уперед. 

4. Місячна сплата за проживання в студентських гуртожитках, 
включаючи користування білизною, за послуги і комплектацію обладнанням та 
інвентарем здійснюються згідно з державними нормами, проводиться 
відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлені постачальниками 
послуг. 

5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, оплачуються 
окремо. 

VI. Порядок надання місць в гуртожитку студентським сім’ям 

1. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів 
і аспірантів визначаються спільним рішенням керівництва факультету, 
профбюро і Студентською радою факультету, виходячи з наявного житлового 
фонду для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання. 

2. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами, виданими 
директором студмістечка з оформленням  відповідно з розпорядженням по 
університету. 

3. Облік сімейних студентів, які потребують місця у гуртожитках, 
здійснюється заступниками деканів факультетів, які відповідають за побут. 



4. Місця в гуртожитках надаються, як правило, тим студентським 
родинам, де чоловік і дружина є студентами університету. 

5. Сімейні родини, які проживають в гуртожитках куруються цим 
Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку в студентських 
гуртожитках Державного ВНЗ «НГУ». 

6. Плата за користування гуртожитком сімейними студентами 
встановлюється рішенням ректорату Державного ВНЗ «НГУ». 

VII. Обов’язки університету та дирекції студмістечка 

1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією 
гуртожитків, організацією побуту мешканців здійснюється проректором з 
фінансово-економічної роботи університету. 

2. Здійснення планових капітальних і поточних ремонтів, ліквідація 
аварійних ситуацій покладається на проректора з господарської роботи. 

3. Державний ВНЗ «НГУ» зобов’язаний: 
– утримувати приміщення гуртожитків відповідно до встановлених 

санітарних правил; 
– укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та 

іншим інвентарем згідно з діючими Типовими нормами обладнання 
гуртожитків меблями та іншим інвентарем; 

– забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, 
інструментом і матеріалами для проведення робіт з обслуговування та 
прибирання гуртожитку і прилеглої території; 

– своєчасно проводити ремонт гуртожитків, обладнання, утримувати в 
належному стані закріплену територію та зелені насадження, за участю 
студентів, що мешкають в гуртожитку; 

– забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт 
будинків, приміщень гуртожитків, території; 

– надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові 
послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, 
проведення культурно-масових і спортивних заходів; 

– переселяти студентів у разі необхідності, при гострих захворюваннях і 
за умови відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку 
в ізолятори; 

– комплектувати штати гуртожитків у встановленому порядку 
обслуговуючим персоналом; 

– сприяти Студентським радам гуртожитків у розвитку студентського 
самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців; 

– здійснювати заходи щодо покращення житлових і культурно-побутових 
умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходи щодо реалізації пропозицій 
мешканців, інформувати їх про прийняті рішення; 

– забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях 
відповідно зі встановленими нормами комфортності; 

– забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання 
гуртожитків; 



– у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації 
в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним 
обладнанням, меблями, посудом. 

4. Адміністрація університету призначає завідуючого гуртожитком 
враховуючи думки профспілкового комітету та Студентської ради Державного 
ВНЗ «НГУ». 

5. Завідуючий гуртожитком разом із Студентською радою несуть 
відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма 
мешканцями і обслуговуючим персоналом. 

6. Матеріально-відповідальними особами гуртожитку є: завідувач 
гуртожитком та кастелянша; 

7. Завідуючий гуртожитком зобов’язаний: 
– проводити поселення в гуртожиток на підставі розпоряджень по 

університету або за відповідними факультетами; 
– надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар відповідності з 

Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами; 
– ознайомлювати під час поселення в гуртожиток з Положенням про 

гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами пожежної і 
техніки безпеки; 

– своєчасно виселяти студентів, які не мають права проживати в 
гуртожитку; 

– вести облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку 
та покращення житлово-побутових умов; 

– подавати адміністрації університету пропозиції щодо покращення умов 
мешкання в гуртожитку; 

– забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а 
також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і 
правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими 
нормами, своєчасну видачу притирального інвентарю і матеріалів, охорону 
гуртожитку. 

8. Завідуючий гуртожитку спільно зі Студентською радою або, у разі 
необхідності, адміністративно-побутовою комісією, розглядають у 
встановленому порядку суперечності, що виникають з мешканцями і 
обслуговуючим персоналом гуртожитку. 

VIII. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт 

1. Експлуатація гуртожитків здійснюється господарською частиною 
університету, згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового 
фонду. 

2. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів 
університету. Виконуючи капітальний ремонт гуртожитку, у разі неможливості 
виконання ремонту без відселення мешканців, студентам на час ремонту 
керівництвом університету надається житлова площа у тому ж або в іншому 
гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту особам надається житлова 
площа, що вони займали раніше. 



3. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів 
університету і полягає в систематичному і в своєчасному проведені робіт щодо 
збереження конструктивних елементів, оздоровлення інженерного обладнання і 
елементів зовнішнього благоустрою, а також щодо усунення дрібних 
пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та 
регулювання інженерного обладнання. 

4. Державний ВНЗ «НГУ» несе відповідальність за належну експлуатацію 
і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку та правил 
проживання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і 
фізично-оздоровчої роботи.  
 


