ПОЛОЖЕННЯ ПО ГУРТОЖИКТУ
1. Студентські гуртожитки Університету призначені для проживання на
період навчання іногородніх студентів, слухачів, аспірантів тощо (далі Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування за умови відсутності в них іншого місця
проживання.
2. Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються в
гуртожитках на загальних підставах .
3. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної
форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні
абітурієнти 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.
4. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється на
підставі ордерів. При поселенні укладається угода (договір) на проживання.
5. У гуртожитках можуть виділятися приміщення для проживання
Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватися
в окремих секціях гуртожитку.
Надання житлового місця в гуртожитках
Студентів на проживання в гуртожитках

1.Списки
готуються
керівництвом
факультетів і затверджуються ректором .
2.На підставі списків на проживання у гуртожитку, зі Студентом
укладається
угода на проживання на вказаному житловому місці, терміном на один
навчальний рік, з можливістю подовження дії договору на підставі
заяви
Студента.
3.На підставі списків на проживання директором студмістечка видається
ордер, який є єдиною підставою для поселення в гуртожиток.
4.У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної
форми
навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні
абітурієнти
на період проведення вступних випробувань за направленням деканату
або
приймальної комісії.
5.Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто
пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку ордер на право
зайняти
місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання згідно з
договором.
6.Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей
визначаються рішенням ректорату із додержанням санітарних норм за
погодженням з органами студентського самоврядування та первинною
профспілкою організацією студентів.
Плата за житло та послуги.
Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його
утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються

Студентам,які проживають у гуртожитку та складає 520 грн.

