
Витяг з Положення про поселення та проживання студентів у 

гуртожитку 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну 

 

Гуртожиток використовуються для проживання здобувачів фахової 

передвищої та професійно-технічної освіти під час здобуття освіти у коледжі 

за очною (денною) формою, які не мають постійного місця проживання за 

місцем розташування фахового коледжу. 

Житлова площа у гуртожитку надається у вигляді окремого ліжко-

місця в кімнаті для спільного проживання осіб однієї статі. 

Для одержання в користування жилого приміщення у гуртожитку на 

наступний навчальний рік здобувачі освіти ІІ-ІV курсів подають заяву на ім’я 

директора коледжу не пізніше останнього тижня до закінчення навчального 

року. Першокурсники подають заяву під час надання документів до 

приймальної комісії. Рішення про надання особі житлової площі у 

гуртожитку приймає директор фахового коледжу.  

Першочергове забезпечення осіб пільгових категорій,  встановлюється 

відповідно до вимог законодавства. 

Під час поселення студентів І курсу надається перевага: 

 дітям сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування; 

 інвалідам І-ІІІ груп; 

 дітям з багатодітних родин (троє і більше дітей); 

 здобувачам освіти у яких один з батьків є учасником АТО; 

 напівсиротам та дітям з неповних сімей; 

 дітям з малозабезпечених сімей; 

 переселенцям з окупованих територій. 

Координацію роботи з поселення здобувачів освіти до гуртожитку 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну здійснює заступник 

директора з виховної роботи. 

Організація поселення здобувачів освіти І курсу: 

 до початку навчального року секретар відділень надає розгорнуті 

списки здобувачів освіти І курсу, на основі яких вихователь гуртожитку 

розробляє графік їх поселення до гуртожитку; 

  30-31 серпня здобувачі освіти поселяються до гуртожитку згідно 

поданих заяв та наказу; 

 для організованого поселення здобувачам освіти І курсу 

пропонується прибути в день, вказаний у виклику на навчання, мати при собі 

паспорт з поміткою про зняття з попереднього місця реєстрації та квитанцію 



про оплату за проживання не менше, ніж за півроку (крім дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування); 

 розмір плати за проживання у гуртожитку встановлює директор 

коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування з 

урахуванням вимог наказу МОН, України, МФ України, МОЗ України від 28 

березня 2011 року № 284/423/173; 

 при поселенні здобувачі освіти підлягають обов’язковому 

профілактичному медичному огляду відповідно до статті 21 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб» (Редакція від 18.04.2020); 

 після поселення створюються списки проживаючих в 

гуртожитку, де вказується прізвище ім`я по батькові здобувача освіти, номер 

кімнати, та група; 

 мешканці гуртожитку обов’язково ознайомлюються з 

Положенням про користування гуртожитком, правилами внутрішнього 

розпорядку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки гуртожитку; 

 батьки або інші законні представники у разі поселення до 

гуртожитку здобувача освіти, який є неповнолітньою особою, також 

ознайомлюються з Положенням про користування гуртожитком та 

правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку;  

 у разі прийняття рішення щодо надання особі житлової площі в 

гуртожитку адміністрація фахового коледжу видає перепустку в приміщення 

гуртожитку, яку мешканець гуртожитку має отримати та зберігати протягом 

усього строку проживання в ньому. 


