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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Положення про студентські гуртожитки Державного вищого навчального
закладу «Херсонський державний аграрний університет» (далі Положення) розроблено відповідно до «Положення про гуртожитки»,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 27.04.2015 № 84
1.2.Положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний
аграрний університет» (далі – гуртожитки), вселення на надану жилу
площу, користування цією жилою площею та виселення з гуртожитків.
1.3.Гуртожитки призначені для проживання працівників, службовців, осіб,що
навчаються, та інших громадян у період роботи або навчання в
ДВНЗ «ХДАУ».
1.4.Іноземні громадяни, які навчаються в цьому вищому навчальному
закладі, розміщуються в Гуртожитках на загальних підставах, якщо інше
не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.
1.5.У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання,
відпочинку, побуту, фізичної культури.
1.6.У гуртожитках, призначених для проживання студентів, вирішення
питань забезпечення належних побутових умов проживання здійснюється
за участю органів студентського самоврядування.
1.7.Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами
внутрішнього розпорядку, що затверджуються ректором ДВНЗ «ХДАУ»
за погодженням з первинною профспілковою організацією осіб, що
навчаються та студентським парламентом ДВНЗ «ХДАУ».
1.8. Жила площа в гуртожитку надається за рішенням ректора ДВНЗ
«ХДАУ» за погодженням з органами студентського самоврядування.
1.9.Жила площа в гуртожитках надається в розмірі не менше 6 квадратних
метрів на одну особу.
1.10.Жила площа в гуртожитках не надається особам, які забезпечені житлом
у тому самому населеному пункті, де зареєстровано гуртожиток.
1.11.Виселення з гуртожитків здійснюється відповідно до статті 132
Житлового кодексу Української РСР.
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2. ВСЕЛЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКІВ
2.1. Вселення до гуртожитків відбувається згідно списків, які формуються
завідувачами (комендантами) гуртожитків за погодженням з деканами
факультетів та органами студентського самоврядування.
2.2. Завідувачі (коменданти) гуртожитків спільно з деканами факультетів та
за погодженням з органами студентського самоврядування готують
списки студентів, не рекомендованих для поселення в гуртожиток на
наступний навчальний рік. Керівництво факультетів направляє батькам
студентів листи-повідомлення про непоселення їх дітей в гуртожиток на
наступний навчальний рік.
2.3. У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть
виділятися приміщення для проживання сімей (розташовані в окремих
секціях гуртожитку за винятком тих, в яких передбачено один під’їзд).
2.4. Заяви
співробітників університету на тимчасове проживання в
гуртожитках подаються в строк до 31 травня поточного року на
погодженням з проректором з адміністративно-господарської роботи та
затверджуються ректором університету.
2.5. Вселення до гуртожитків проводиться за наказом ректора
ДВНЗ «ХДАУ» на підставі ордера, форма якого наведена в додатку до
цього Положення, виданого відповідно до статті 129 Житлового кодексу
Української РСР, з одночасним укладенням договору найму жилого
приміщення в гуртожитку.
2.6. Місця в гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються
адміністрацією університету із додержанням санітарних норм за
погодженням з органами студентського самоврядування.
2.7. У разі, коли, студентська родина складається із студентів різних вищих
навчальних закладів міста поселення може здійснюватись за
домовленістю між цими навчальними закладами (договорами,
клопотаннями).
2.8. Облік ордерів та осіб, які проживають у гуртожитках, оформлення
Особа, яка вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, зобов’язана
особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу (коменданту)
гуртожитку ордер, а також квитанцію про оплату за проживання,
медичну довідку про стан здоров’я та три кольорові фотокартки 3х4.
2.9. Особі, яка вселяється до гуртожитку, видається перепустка до
гуртожитку.
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2.10.Особа, яка вселяється до гуртожитку, ознайомлюється під підпис з
правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з правами та
обов’язками осіб, які проживають у ньому, а також з правилами техніки
безпеки та правилами пожежної безпеки.
2.11.Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням проректора з
адміністративно-господарської роботи та їхньою згодою можуть бути
переселені до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов
проживання.
2.12.Оформлення необхідних документів щодо реєстрації місця проживання
здійснюється інспектором гуртожитків. Витрати, необхідні на
реєстрацію поселених осіб, здійснюються за рахунок останніх. Особа,
яка поселилась в гуртожиток повинна особисто звернутись до
інспектора гуртожитків з приводу реєстрації місця проживання та
надати оригінали документів: паспорт, ордер.
2.13.Військовозобов'язані та призовники повинні особисто надати до
військово-мобілізаційного відділу університету документ про
військовий обов’язок.
3. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКАХ
3.1.Користування жилою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до
статті 130 Житлового кодексу Української РСР.
3.2.Вхід до гуртожитку дозволяється цілодобово на підставі перепусток.
Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право
перебувати в гуртожитку з 08:00 до 23:00. При вході до гуртожитку
відвідувач пред’являє документ, який посвідчує його особу, і
реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку,
зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при
виході з гуртожитку.
3.3.Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:
- користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями
(загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;
- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житловопобутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.
- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути
обраними до їхнього складу;
- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у
вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових
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умов,організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи
працівників гуртожитку тощо;
- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житловопобутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток
і нормам утримання гуртожитків, до адміністрації ДВНЗ «ХДАУ»,
відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.4. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:
- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку та за житловокомунальні послуги;
- підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях
загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із
самообслуговуванням та благоустроєм гуртожитку;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у
завідувача (коменданта) гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях такої
кімнати здати завідувачу (коменданту) відповідний дублікат ключа;
- використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло,
електроенергію, газ і воду;
- забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю
гуртожитку;
- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту
приміщення, у якому проживають;
- дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування
електричними, газовими та іншими приладами;
- не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні
допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку;
- у разі виселення з гуртожитку передати власнику гуртожитку все майно,
що було надано їм у користування та кімнату в належному стані та
виселитись з гуртожитку в п’ятиденний термін;
- при виселенні з гуртожитку до строку, вказаного в договорі, особа
зобов’язана особисто подати до адміністративно-господарської частини
університету заяву з візою завідувача (коменданта) гуртожитку;
- працівники університету та інші особи, які поселені в студентські
гуртожитки згідно Додатку Б до даного Положення, не пізніше 31 травня
поточного року звернутися до адміністрації університету з заявою про
припинення або продовження терміну проживання на наступний період.
3.5. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:
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- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень
гуртожитку;
- захаращувати
допоміжні
приміщення
гуртожитку
(загального
користування) та нежилі приміщення гуртожитку;
- зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;
- установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та
кондиціонери;
- порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих
приміщеннях;
- самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;
- без згоди власника гуртожитку обмінювати, здавати в піднайом жилі
приміщення, у яких проживають;
- порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем
(комендантом) гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку,
переробляти і ремонтувати електроустаткування;
- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових
кімнатах;
- тримати в гуртожитку тварин;
- вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати
алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок
вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших
одурманюючих речовин;
- палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього
місць.
6. ДВНЗ «ХДАУ» зобов’язаний:
- організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;
- створювати умови для безперешкодного користування особами, які
проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального
користування);
- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;
- забезпечувати збереження ордерів осіб, які проживають у гуртожитку;
- забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень,
які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;
- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального
ремонтів гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень,
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інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих
приміщень.
Спосіб виконання зазначених у цьому пункті зобов’язань визначається
ректором ДВНЗ «ХДАУ» з урахуванням вимог законодавства.
3.7. Особа, яка проживає в гуртожитку, сплачує за таке проживання, а також
за житлово-комунальні послуги, які їй надаються у зв’язку з
проживанням у гуртожитку.
3.8. Розмір плати за проживання в гуртожитку визначається в договорі найму
жилого приміщення в гуртожитку відповідно до розрахунку,
затвердженого ректором ДВНЗ «ХДАУ». У договорі найму жилого
приміщення в гуртожитку також визначається порядок здійснення
розрахунків між ректором ДВНЗ «ХДАУ» та особою, що проживає в
гуртожитку.
3.9. Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається відповідно до
встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПІЛЬГ
НА ПРОЖИВАННЯ У ГУРТОЖИТКАХ.
4.1.Умови безоплатного проживання та проживання у студентських
гуртожитках з пільговою оплатою поширюються на осіб, які навчаються в
університеті на період навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23
років.
4.2.Право на безоплатне проживання у гуртожитку мають:
4.2.1.діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також
студенти університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу
освіту»;
4.2.2.особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби
транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового
та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон
проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у
сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового,
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начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної
пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення);
4.2.3.дітям із сімей:
- осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України,
поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції,
захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України;
- осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі
волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення;
- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС,
Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів;
- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету,
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС,
Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали
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безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань
антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС,
Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення;
- військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців
військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу
підрозділів
оперативного
забезпечення
зон
проведення
антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового,
начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС,
Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших
утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в
районах та у період її проведення;
- осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції
Гідності.
4.2.4.дітям, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції;
4.3.Право на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою
мають:
4.3.1. діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» (військовослужбовці (резервісти,
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військово-зобов'язані) та працівники Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України,
Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці
військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу
підрозділів
оперативного
забезпечення
зон
проведення
антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького
складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ
України, Управління державної охорони України, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби
України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення);
4.3.2. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – за умови, що
вони не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
4.4.Розмір пільгової оплати за проживання у студентських гуртожитках
становить 50 відсотків повного розміру плати за проживання у
студентських гуртожитках університету, визначеного у встановленому
порядку на початок начального року та може бути змінений наказом
ректора університету за погодженням з органами студентського
самоврядування.
4.5.Особи, які, відповідно до цього Порядку, мають право на безоплатне
проживання у гуртожитках або на проживання у студентських
гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання в
університеті за наступним освітнім ступенем, на період вступу та до
зарахування до числа здобувачів освіти на навчання за наступним
ступенем освіти мають право на проживання у гуртожитку на умовах,
визначених цим Порядком, за умови, що вік вступника не перевищує 23
років.

10

4.6.Документами, які надають право на безоплатне проживання у
студентських гуртожитках або на проживання у гуртожитках з пільговою
оплатою, окрім копії паспорта та копії студентського квитка, є:
- для осіб, зазначених у п. 8.2.1. цього Порядку, – копія рішення органу
опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної
картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
або копія свідоцтва про смерть батьків;
- для осіб, зазначених у пункті 8.2.2. цього Порядку, – посвідчення
учасника бойових дій, видане у порядку, визначеному постановою
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про
затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення». Посвідчення перевіряється шляхом запиту до Єдиного
державного реєстру учасників бойових дій, ведення якого здійснює
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції;
- для осіб, зазначених у пунктах 8.2.3; 8.2.4. цього Порядку, – посвідчення
члена сім'ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного
віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім'ї
загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
1994 р. N 302.
- для осіб, зазначених у пункті 8.3.1. цього Порядку, – свідоцтво про
народження особи (здобувача освіти) та посвідчення учасника бойових
дій (батька або матері здобувача освіти);
- для осіб, зазначених у пункті 8.3.2. цього Порядку, – довідка про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 509, а також довідка, що підтверджує
неотримання особою або її родиною щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, згідно з Порядком надання
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово11

комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 505.
4.7.Для отримання пільги на проживання у гуртожитку особи подають на
ім’я ректора ДВНЗ «ХДАУ» заяву із зазначенням конкретної пільги, на
яку особа претендує та документи, або їх копії, завірені в установленому
порядку. Заява та вищезазначені документи подаються особисто. У разі,
якщо особа є неповнолітньою, заява подається особою, яка в
установленому законодавством порядку представляє інтереси такого
студента.
4.8.Пільга певного виду на проживання у гуртожитку надається за рішенням
ректора ДВНЗ «ХДАУ».
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Додаток А
Форма ордера на жилу площу в гуртожитку
(для осіб, що проживають з родинами)
м Херсон

__ _________ 20__ року.
(дата)

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
ОРДЕР на жилу площу в гуртожитку № __________,
виданий _____________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який (яка) працює (навчається) у _________________________________________,
(місце роботи, навчання)

на право зайняття із сім’єю з ____ осіб жилої площі в гуртожитку № ___ по вул.
__________________, буд. № _____, кімната № _____.
СКЛАД СІМ’Ї
№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Родинні відносини з особою, на ім’я
якої видано ордер

М. П.

(підпис, ініціали)

Цей ордер є підставою для вселення на надану жилу площу.
м. Херсон ___ ___________ 20___ року.
(дата)

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА на жилу площу в гуртожитку № _______
Ордер видано _______________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який (яка) працює (навчається) у _________________________________________,
(місце роботи, навчання)

на право зайняття із сім’єю з _____ осіб жилої площі в гуртожитку № _____ по вул.
__________________, буд. № ____, корпус № _____, кімната № _________
СКЛАД СІМ’Ї
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Родинні відносини з особою, на ім’я якої
видано ордер
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Ордер одержав _________________________________
від ___ ___________ 20___ року.

_____________
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Форма ордера на жилу площу в гуртожитку
(для студентів)
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
Н АВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Корінець ордера № _____
Виданий студент ____ (аспірант)_______
факультету ___________________
курсу ________________________
П.І.Б. _________________________
для надання місця
в гуртожитку № _____
___________________________________
кімната № ______
з “ “ _______ по “____”______ 20__ р.
Розпис в отриманні _________
Дата видачі ________________

Ордер № ____
Виданий студент_____ (аспірант) ____
факультету __________________________
курсу ______________________________
П.І.Б. _______________________________
для надання місця
в гуртожитку № _____
____________________________________
кімната № _______
з“
“ _______ по “___”_______ 20 ___ р.
М.П.
Проректор університету
з АГР _________________ __________
Дата видачі «

« _____________ 20 р.
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Додаток Б

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватись навчальним закладом
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010року
№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної і комунальної форми власності» із змінами,
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015р. № 305
університет може надавати платні послуги у сфері житлово-комунальних
послуг:
1. надавати спеціально облаштовані будинки і приміщення, що перебувають
на балансі університету, для тимчасового проживання;
2. надавати під час канікул вільні спеціально облаштовані приміщення
гуртожитків для тимчасового проживання;
3. надавати спеціально облаштовані приміщення гуртожитків для проживання:
- осіб, які навчаються або працюють в університеті;
- осіб, які направлені у відрядження до навчального закладу;
- осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у
гуртожитках навчального закладу згідно з рішенням його керівника;
- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;
4. надавати громадянам, які користуються послугами, зазначеними у пунктах
1–3 комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського
обслуговування будинків і приміщень.
5. проводити заміну сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та
іншого обладнання:
- у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
- на вимогу мешканців, які користуються послугами, зазначеними в
пунктах 1 – 3 у встановленні:
а) поліпшеного обладнання;
б) нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого
обладнання, визначеного технічними нормативам.
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