1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про студентські гуртожитки Національної металургійної
академії України (далі – Положення) визначає засади функціонування
студентських гуртожитків, порядок поселення та виселення, умови
проживання, правила внутрішнього розпорядку, права та обов’язки мешканців
та адміністрації гуртожитків Національної металургійної академії України (далі
– НМетАУ).
1.2. Положення розроблене відповідно до законів України «Про вищу
освіту», «Про освiту», «Примірного положення про студентський гуртожиток
вищого навчального закладу», затвердженого Наказом МОН України від
13.11.2007 №1004 та Статуту НМетАУ.
1.3. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради НМетАУ, яке
приймається на її засіданні більшістю голосів шляхом відкритого голосування і
вводиться у дію наказом ректора НМетАУ.
2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГУРТОЖИТКІВ
2.1. Гуртожитки НМетАУ призначені для проживання осіб, що
здобувають в академії вищу освіту: іногородніх студентів, слухачів, курсантів,
аспірантів, докторантів тощо (далі – Студенти).
2.2. Студенти з числа іноземних громадян, які навчаються у НМетАУ,
розміщуються в гуртожитках на загальних підставах.
2.3. Вільні кімнати можуть використовуватись за погодженням з
органами студентського самоврядування для створення відокремленого готелю.
2.4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не
підлягають приватизації чи найманню з іншою метою.
Кожне приміщення у гуртожитку повинне мати визначене функціональне
призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватись
за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами
студентського самоврядування.
2.5.У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної
форми навчання на період проведення вступних випробувань, а також
абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
2.6. Поселення студентів до студентських гуртожитків здійснюється
ректором НМетАУ за поданням органів студентського самоврядування та
деканатів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України.
При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.
2.7. Студентські гуртожитки знаходяться у підпорядкуванні НМетАУ.
2.8. Житлові приміщення гуртожитків знаходяться в загальному
користуванні і використовуються для проживання декількох осіб, які не
2

знаходяться між собою в сімейних стосунках. У разі потреби можуть
виділятися приміщення для проживання студентів, що перебувають у шлюбі.
Ці приміщення мають розташуватись в окремих секціях гуртожитку.
2.9. Працівники академії, як виняток, можуть бути поселені до
студентського гуртожитку до закінчення навчального року виключно за
рішенням ректора НМетАУ та за погодженням з органами студентського
самоврядування.
2.10. Гуртожитки можуть за окрему плату надавати мешканцям додаткові
послуги, перелік яких визначений відповідними нормативними документами
МОН України та НМетАУ.
2.11. У гуртожитках мають забезпечуватись необхідні умови для
проживання, самостійної навчальної роботи та відпочинку мешканців.
Приміщення
санітарно-побутового
призначення
виділяються
і
оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання
гуртожитків.
2.12. Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках затверджуються
ректором НМетАУ за погодженням з органами студентського самоврядування.
2.13. Права та обов`язки працівників гуртожитків визначаються
посадовими інструкціями, які затверджуються у свстановленому порядку.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКАХ
3.1. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами
НМетАУ здійснюється наказом ректора НМетАУ за погодженням з органами
студентського самоврядування із додержанням санітарних норм.
3.2. Списки студентів на проживання в гуртожитках затверджуються
ректором НМетАУ за погодженням з органами студентського самоврядування.
Укладання списків студентів на проживання в гуртожитках здійснюється
з урахуванням подань деканів факультетів спільно із органами студентського
самоврядування факультетів, старост академічних груп, студентського клубу,
кафедри фізичного виховання, відділу аспірантури та докторантрури.
3.3. Поселення відбувається щорічно на основі наказів, які завчасно (до
початку занять) доводяться до відома студентів відповідними структурними
підрозділами, деканатами та Центром підготовки та навчання іноземних
студентів.
Наказ на поселення першокурсників оприлюднюється до 25 серпня
поточного року з урахуванням наявних в особових справах пільгових
документів.
Наказ про поселення на наступний навчальний рік студентів старших
курсів оприлюднюється до закінчення поточного навчального року.
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3.4. Обов`язковому поселенню підлягають студенти денної форми
навчання, які відносяться до наступних категорій :
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи
з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України
від 05.04.04 № 226 «Про поліпшення
виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування (зі змінами);
- інваліди I та П груп та діти-інваліди віком до 18 років, відповідно до
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
надане таке право;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов`язків , відповідно до указу Президента України від
21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право;
- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок
аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова
Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 №6 );
- студенти з родин, які мають 5 і більше дітей.
3.5. Поселення студентів, які не відносяться до категорії осіб, що
підлягають обов`язковому поселенню, здійснюється у наступному порядку:
1) студентські сім`ї;
2) активні учасники академічної художньої самодіяльності;
3) спортсмени (за рекомендацією кафедри фізвиховання);
4) переможці загальноукраїнських турнірів предметних олімпіад та
міжнародних (закордонних) наукових конференцій.
3.6. У випадку недостатньої кількості місць у гуртожитку декани
відповідних факультетів формують рейтинговий список претендентів на
поселення, в якому за однакових вищенаведених підстав на поселення студенти
розташовуються за рейтингом, що визначений відповідно до Положення про
рейтингову систему оцінювання досягнень студентів НМетАУ, а студенти
першого року навчання (першого курсу) – згідно з набраними вступними
балами.
Рейтингові списки на поселення до гуртожитків є доступними для
ознайомлення усіма зацікаленими особами.
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Після звільнення чергового місця у гуртожитку вивільнене місце
надається претенденту, який займає у рейтинговому списку вищу позицію.
3.7. Студенти, яким наказом ректора надане місце для проживання в
гуртожитку, отримують ордер на проживання, який є єдиною підставою для
поселення і проживання в гуртожитку. В ордері зазначається адреса гуртожитку
і номер кімнати.
Облік ордерів та мешканців гуртожитків, оформлення необхідних
документів, реєстрація та зняття з реєстрації здійснюються паспортистом.
3.8. При поселенні в гуртожиток студдент зобов`язаний пред`явити
паспорт і здати коменданту гуртожитку ордер на право проживання та
здійснити передплату за проживання. Його під підпис ознайомлюють з
Правилами внутрішнього розпорядку та правилами техніки безпеки.
3.9. Студенту при поселенні надається необхідний інвентар, комплект
білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.
3.10. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до
гуртожитоку, подаються адміністрацією у встановленому порядку.
3.11. За форс-мажорних обставин та поважних причин студенти, які
проживають у гуртожитку, можуть бути за рішенням адміністрації гуртожитку
переселені до інших кімнат або до іншого гуртожитку.
3.12. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у
гуртожитках, та визначення місць для їх розміщення здійснюється ректором
НМетАУ за погодженням з органами студентського самоврядування
здійснюється.
4. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ.
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ
4.1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для
мешканців цього гуртожитку до 24.00 годин вільно, а з 24.00 до 06.00 – із
записом у спеціальному журналі причин запізнення.
4.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 23.00.
При вході до гуртожитку відвідувач пред`являє черговому документ, який
засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в
гуртожитку, зобов`язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку
черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів,
які їх запросили.
4.3. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану,
який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з
керівництвом НМетАУ. Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00.
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4.4. У кожній секції (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній,
обирається староста.
4.5. Усі студенти, які проживаютьу гуртожитку, залучаються до
господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в
місцях проживання та загального користування тощо).
4.6. Студент, який проживає в гуртожитку має право:
- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового,
медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим
обладнанням і майном гуртожитку;
- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів,
постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути
обраним до їхнього складу;
- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у
вирішанні питань, пов`язаних з поліпшенням
житлово-побутових умов,
організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників
гуртожитку тощо;
- звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і житловопобутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський
гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва
академії, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення
громадян».
4.7. Обов`язки проживаючих у гуртожитку студентів:
- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
- своєчасно сплачувати за проживання і податкові платні послуги, якими
користуються;
- підтримувати чистоту і порядоку своїх кімнатах та місцях загального
користування, брати участь у всіх видах робіт, пов`язаних із
самообслуговуванням;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло,
електроенергію, газ і воду;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта
гуртожитку, а в разі заміни замку у дверях – здати йому відповідний дублікат
ключів;
- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, санітарнотехнічного обладнання і меблів;
- терміново повідомити коменданта та органи студентського
самоврядування гуртожитку про надзвичайні події в гуртожитку;
- відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства,
- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
- попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на
тривалий час (більше 5 діб);
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- після закінчення навчання або при достроковому позбавленню права на
проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його
користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку у
двотижневий термін;
4.8. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з комендантосм
гуртожитку;
- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку,
- переробляти і ремонтувати електроустаткування;
- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових
кімнатах;
- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу
коменданта гуртожитку;
- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні
речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або
наркотичного сп`яніння;
- порушувати тишу з 22.00 до 07.00;
- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп`ютерну та
аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
- тримати у гуртожитку тварин.
4.9. Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені за
активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання,
стану гуртожитку та прилеглої території.
4.10. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на
студентів, які проживають у гуртожитку, можуть накладатись такі стягнення:
зауваження, догана, відмова в поселенні до гуртожитку на наступний
навчальний рік, виселення з гуртожитку.
4.11. При відрахуванні з НМетАУ студенти, які проживали в гуртожитку,
залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі
відповідного наказу.
У разі, якщо з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у
відповідний термін, рішенням керівництва НМетАУ за погодженням з
органами студентського самоврядування цей термін може бути продовжений.
4.12. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до
законодавства України. У разі порушення студентом правил внутрішнього
розпорядку гуртожитку він виселяється, повністю відшкодовуючи заподіяні
збитки.
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5. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ
5.1. Вартість проживання в гуртожитку складається з вартості його
утримання та вартості обов`язкових послуг, що надаються студентам, які
проживають у гуртожитку.
5.2. Розмір плати за проживання в гуртожитках установлюється Вченою
радою НМетАУ і визначається відповідно до законодавства, тарифів, порядку
розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
5.3. Розмір плати та вартості послуг за проживання в гуртожитках
погоджується з органами студентського самоврядування та доводиться до
відома студентів.
5.4. Пплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за
місяць наперед.
5.5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які
проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.
6. ОБОВ`ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА НМетАУ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ГУРТОЖИТКІВ
6.1. Керівництво НМетАУ несе відповідальність за належну експлуатацію
і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил
проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитках,
виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
6.2. Керівництво НМетАУ та адміністрація гуртожитків повинні
дотримуватись цього Положення, угоди, укладеної зі студентом, та норм
чинного законодавства.
6.3. Керівництво НМетАУ та адміністрація гуртожитків здійснюють
безпосередне керівництво господарською діяльністю та експлуатацією
гуртожитків, організацію проживання та побуту студентів з додержанням
санітарних, екологічних та протвопожежних норм.
6.4. Керівництво НМетАУ та адміністрація гуртожитків зобов`язані:
- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до
встановлених санітарних норм та правил;
- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та
іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
- проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
- забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку необхідним
обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з
обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку, та
матеріальних цінностей мешканців;
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