
Виписка з Положення про студентський гуртожиток КЗВО 
«Ужгородський інститут культури і мистецтв»

1. Надання житлового місця та порядок поселення в гуртожиток

1.1. Розміщення (поселення) студентів та інших осіб у гуртожитку та виселення 
з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням 
про студентський гуртожиток Комунального закладу вищої освіти 
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

1.2. Розподіл місць для проживання у гуртожитку здійснюється рішенням 
директора інституту із додержанням санітарних норм за погодженням з 
органами студентського самоврядування.

1.3. Списки студентів на проживання в гуртожитку готуються завідувачем 
гуртожитку та вихователем гуртожитку і затверджуються директором 
інституту за погодженням з органами студентського самоврядування, згідно 
особи, яка поселяється.

1.4. Поселення відбувається з 26 серпня поточного року за особистою заявою 
студента на проживання та на підставі Договору (угоди) про поселення, 
ордеру на поселення і наказу директора.

1.5. У першу чергу поселенню підлягають іногородні студенти -  сироти, 
інваліди, особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії (І-ІІ 
кат.), студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей (з записом у заяві 
на поселення) та особи, які живуть за межами м. Ужгорода.

1.6. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку завідувач гуртожитку 
укладає угоду (договір) із студентом на проживання в гуртожитку і видає 
йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання у 
вказаному житловому місці. В ордері (договорі) зазначається адреса 
гуртожитку і номер кімнати.

1.7. Підписавши угоду про поселення, студент або батьки неповнолітніх 
студентів чи особи, які їх заміщують, повинні оплатити проживання в 
гуртожитку (не менш як за місяць вперед) та пройти медогляд у поліклініці 
за формою встановленого зразка. Тільки після цього вони можуть отримати 
ордер на поселення.

1.8. Облік ордерів та угод (договорів), а також студентів, які проживають у 
гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та заняття з 
реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки. ордерів, 
угод (договорів) зберігаються в установленому порядку як документи 
суворої звітності у завідувача гуртожитку.

1.9. Мешканець, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто 
пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер, 
угоду (договір) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою 
оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

1.10. Мешканцю, який поселяється до гуртожитку указується його житлове 
місце, надається необхідний інвентар, комплекти білизни (за потреби), 
перепустка на право входу до гуртожитку.

1.11. Мешканець повинен бути ознайомлений під підпис з. .Правилами 
внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку та правилами 
техніки безпеки. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до
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