
 



 
 

1. Загальні положення 
Це положення регламентує функціонування студмістечка і гуртожитків 

Львівського торговельно-економічного університету. Положення визначає 
порядок надання житлової площі в гуртожитках університету іногороднім 
студентам, аспірантам, докторантам, сім’ям студентів, аспірантів, докторантів 
університету, створення умов їх проживання, правила внутрішнього розпорядку. 
Положення розроблено з метою ефективного використання житлових площ, 
забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитках студмістечка 
університету.  

У гуртожиток можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми 
навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на 
період вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця 
проживання.  

Сім’ї студентів, аспірантів та докторантів поселяються за погодженням з 
первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів та 
органами студентського самоврядування.  

Поселення в кімнати гуртожитку здійснюється відповідно до 
встановлених санітарних норм.  

Угода на проживання у гуртожитку укладається терміном на один 
навчальний рік.  

Координацію роботи з поселення студентів, аспірантів, докторантів та 
сімей студентів, аспірантів та докторантів у гуртожитках університету здійснює 
ректорат університету.  

Дирекція студмістечка формує списки студентів, аспірантів та 
докторантів, рекомендованих до поселення, а також визначає кількість вільних 
місць для поселення студентів 1 курсу та подає на затвердження ректору за 
погодженням з органами студентського самоврядування та первинною 
профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів.  

Дирекція студмістечка університету здійснює поселення студентів, 
аспірантів та докторантів до гуртожитків студмістечка університету.  

Положення розроблено на підставі:   
- «Примірного положення про студентський гуртожиток вищого 

навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 1004 від 13 листопада 2007 року.;  

- Статуту університету;  
- Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796 від 28.02.1991 р.;  
- Постанови Кабінету Міністрів України № 433 від 16.06.1995 р. «Про 

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків»;  



- Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773;  

- Інші матеріали щодо поселення у гуртожиток.  
 

2. Основні принципи поселення абітурієнтів, студентів, аспірантів, 
докторантів та сімей студентів, аспірантів, докторантів у гуртожитки 

студмістечка університету 
2.1. Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку, при 

наявності вільних місць, на підставі направлень приймальної комісії на період 
проведення вступних випробувань.  

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних 
випробуваннях, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня 
оголошення результатів іспитів. В разі подання апеляції – в триденний термін 
після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які 
не зараховані до навчального закладу, – протягом трьох діб після видання наказу 
про зарахування.  

 
2.2. Організація поселення студентів 1 курсу  

у гуртожитки студмістечка університету 
Приймальна комісія університету до 20 серпня формує та подає дирекції 

студмістечка списки студентів 1 курсу, які потребують поселення до гуртожитку. 
Приймальна комісія університету розробляє графік виклику студентів до 
університету для їх організованого поселення і передає його дирекції 
студмістечка.  

Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його 
заява, подана до приймальної комісії.  

Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно 
законодавчих актів.  

З 20 серпня приймальна комісія університету надсилає студентам 
першого курсу виклики на навчання. Для тих, хто поселяється до гуртожитку, 
надсилається виклик на навчання та порядок поселення (із зазначенням дня, коли 
необхідно прибути на поселення).  

 
Порядок поселення до гуртожитків  

студентів першого курсу 
 

Студент при поселенні до гуртожитку повинен:  
- пред’явити паспорт та дві фотокартки 3х4;  
- зареєструватися у дирекції студмістечка;  
- пройти медогляд у медпункті університету та отримати відмітку у 

ордері на проживання;  
- звернутися до паспортиста студмістечка для реєстрації місця 

проживання;  



- стати на військовий облік (військовозобов’язанним);  
- з ордером, відміткою від лікаря та паспортиста звернутися до дирекції 

студмістечка для поселення;  
- оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;  
- отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка;  
- пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації 

електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, 
вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, 
ознайомитись із сантехнічним обладнанням, правилами користування особистими 
електропобутовими приладами, оформити особову картку для одержання 
інвентарю індивідуального користування.  

Документи для реєстрації місця проживання осіб, які поселяються до 
гуртожитку, подаються паспортистом відповідного гуртожитку студмістечка у 
порядку, встановленому чинним законодавством України. Оплата реєстрації місця 
проживання проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.  

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студента першого 
курсу несе дирекції студмістечка.  

 
2.3. Організація поселення студентів 2-6 курсів,  

аспірантів та докторантів у гуртожитки студмістечка 
Поселення до гуртожитку студентів 2–6 курсів здійснює дирекція 

студмістечка. 
В період з 20 червня по 5 липня поточного року дирекція студмістечка з 

залученням студентської ради гуртожитку, первинної профспілкової організації 
студентів, аспірантів та докторантів проводить корегування списків мешканців 
гуртожитку.  

Студенти, аспіранти та докторанти, які виявили бажання поселитися до 
гуртожитку у наступному навчальному році, подають відповідну заяву дирекції 
студмістечка університету до 10 липня поточного року.  

На підставі особистих заяв студентів, аспірантів і докторантів та наказів 
про переведення на старші курси, наказів про відрахування, списків студентів, 
яким надано індивідуальний графік складання сесії з поважних причин та при 
наявності оформленого належним чином обхідного листа – дирекція студмістечка 
до 20 липня формує списки студентів, рекомендованих до поселення.  

Студенти, які вчасно не оформили всі необхідні для поселення у 
гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.  

 
Порядок поселення до гуртожитків студентів 2-6 курсів,  

аспірантів та докторантів. 
Студент (аспірант, докторант) з довідкою з деканату (відділу 

аспірантури) про те, що він є студентом (аспірантом, докторантом) повинен:  



- отримати у дирекції студмістечка дозвіл на проживання (якщо раніше 
не проживав – зареєструватися);  

- оформити угоду на проживання та провести оплату;  
- отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка.  
Працівники університету, як виняток, можуть бути поселенні в 

студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням 
ректора і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною 
профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів.  

2.4. Студенти, аспіранти, докторанти, які мешкають у гуртожитку, 
можуть бути, у разі необхідності, тимчасово переселені до іншої кімнати або 
гуртожитку, без погіршення житлових умов проживання на підставі наказу 
ректора (проректора) університету за погодженням з первинною профспілковою 
організацією студентів, аспірантів і докторантів.  

При відрахуванні з університету, а також при його закінченні, мешканці 
звільняють гуртожиток протягом 10-ти днів від дня видання відповідного наказу.  

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний 
термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через 
інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, що проживав у 
гуртожитку, за рішенням деканату факультету, погодженого з ректором 
(проректором), профкомом первинної профспілкової організації студентів, 
аспірантів і докторантів університету та студрадою гуртожитку цей термін може 
бути продовжений.  

У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив 
гуртожиток, то виселення громадянина проводиться згідно з чинним 
Законодавством України.  

2.5. При від’їзді з гуртожитку під час канікулярної або академічної 
відпустки мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду попередити про це 
завідуючого гуртожитком. Від’їжджаючим необхідно здати завідувачу гуртожитку 
в належному стані майно, яке було закріплене за ним, житлову кімнату та ключі 
від неї.  

Адміністрація студмістечка за зберігання особистих речей 
відповідальності не несе.  

Порядок користування гуртожитками під час канікул студентів та 
аспірантів визначається ректором (проректором) університету.  

2.6. Адміністрація, спільно зі студентською радою студмістечка, 
профкомом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та 
докторантів університету має право на виділення в гуртожитках кімнат, секцій, 
блоків для проживання сімейних студентів із дотриманням санітарних норм 
проживання.  
 
 
 



2.7. Організація поселення сімей студентів, аспірантів та докторантів у 
гуртожитки студмістечка університету 

 
Поселення сімей студентів, аспірантів та докторантів проводиться за рішенням 
ректора із додержанням санітарних норм за погодженням з первинною 
профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів та органами 
студентського самоврядування.  
 

3. Організація і порядок виселення студентів 
3.1. Студенти, які втратили право на проживання в гуртожитках, 

зобов’язані у десятиденний термін розрахуватися з бухгалтерією університету, 
повернути отриманий для користування м’який і твердий інвентар, здати 
перепустку.  

3.2. Термін на виселення розпочинається з дати:  
- закінчення встановленого терміну проживання;  
- виходу наказу про закінчення навчання, переведення до іншого вузу, 

відрахування з університету та розпорядження директора студмістечка про 
розірвання Угоди на проживання.  

3.3. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць 
студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на 
завідувача гуртожитку.  

3.4. Кастелянша приймає від студента м’який інвентар, який був виданий 
йому на період проживання в гуртожитку. При виявленні нестачі (пошкодження, 
знищення) виданого в користування майна вона інформує про це завідувача 
гуртожитком для відшкодування матеріальних збитків.  

3.5. Завідувач гуртожитку:  
- доводить до студента підставу для виселення;  
- видає розрахунок для бухгалтерії університету;  
- приймає від студента твердий інвентар, що був виданий йому в 

користування на період проживання в гуртожитку;  
- організовує виселення студента;  
- вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не 

пізніше встановленого для виселення терміну;  
- підписує обхідний лист і в цей день подає службову записку в дирекцію 

студмістечка на виведення виселеного з бази даних та виводить з карти поселення.  


