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1. Загальні положення
Це Положення визначає порядок надання житлової площі у гуртожитку Луцького
кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету. Це Положення
вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня
культури проживання студентів, учнів коледжу,
а також слухачів курсів для безробітних
громадян.
У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період вступних випробувань.
Це положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та
проведення організованого поселення та проживання у гуртожитку коледжу.
Поселення в кімнати гуртожитку здійснюється згідно до встановлених санітарних норм.
Угода про проживання у гуртожитку укладається терміном на один навчальний рік.
Координацію роботи з поселення до гуртожитку коледжу здійснює Адміністративна рада
коледжу.
2. Основні принципи поселення та проживання студентів, учнів коледжу у гуртожитку
Поселення до гуртожитку студентів, учнів, які виявили бажання навчатися у коледжі,
здійснює Комісія з поселення. Склад комісії щорічно затверджується директором коледжу. До
складу комісії обов’язково входить директор коледжу – голова комісії, заступник директора з
гуманітарної освіти та виховання, а також представники органів студентського самоврядування.
Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку, при наявності вільних місць, на
підставі направлення відбіркової комісії на період проведення вступних випробувань.
Абітурієнти, які отримали незадовільні оцінки на вступних випробуваннях, звільняють місце
в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів іспитів.
У разі подання апеляції – в 3-ох денний термін після підтвердження апеляційною комісією
правильності оцінки, абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу, протягом 3-ох діб
після видання наказу про зарахування.
Заступник директора з ГОВ, комендант гуртожитку, вихователь гуртожитку із
залученням органів студентського самоврядування коледжу:
проводять загальні збори студентів та учнів, які мешкають у гуртожитку стосовно
питань поселення та проживання, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
контролюють проживання студентів відповідно до встановлених правил та норм;

щомісяця або за потребою проводять збори активу гуртожитку для вирішення
нагальних питань тощо.
Комендант гуртожитку, вихователь гуртожитку формують і передають дирекції списки
студентів та учнів, не рекомендованих на поселення, які протягом навчального року мали
порушення Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.
На підставі наданих списків дирекція, за погодженням із студентською радою коледжу,
видає розпорядження стосовно не рекомендованих на поселення на наступний навчальний рік.
На підставі особистих заяв студентів та учнів, наказів про відрахування, списків студентів та
учнів, яким надано індивідуальний графік складання сесії з поважних причин – комендант
гуртожитку, вихователь гуртожитку формують та подають до 1 липня дирекції списки
студентів та учнів для поселення у гуртожиток на новий навчальний рік, а також зазначають
кількість вільних місць для поселення студентів та учнів нового набору.
На підставі поданих списків студентів та учнів нового набору здійснюється друк ордерів та
відповідних списків.
3. Організація поселення та проживання студентів нового набору
Відбіркова комісія Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельноекономічного університету надає комісії з поселення списки студентів та учнів нового набору, які
потребують гуртожиток.
Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його заява та реєстрація
студента за місцем проживання за межами м. Луцька.
Обов’язковому поселенню підлягають студенти та учні денної форми навчання, які
мають відповідні підстави згідно з чинним законодавством.
Під час поселення студентів та учнів нового набору перевага надається:
студентам-інвалідам, учням-інвалідам І-ІІІ груп;
студентам, учням з багатодітних родин (троє і більше дітей);
студентам, учням, у яких один з батьків помер (загинув);
студентам, учням, які мешкають у віддалених районах України.
Студентів, учнів, яким не вистачило місця в гуртожитку, комісія з поселення
обов’язковому порядку вносить до списку на поселення.
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Порядок поселення до гуртожитку студентів, учнів нового набору
1. На підставі паспорту та виклику на навчання необхідно отримати ордер на поселення у
коменданта гуртожитку і зареєструватися у нього (у паспорті повинна стояти відмітка про виписку
з постійного місця проживання).
2. Отримати перепустку до гуртожитку у коменданта гуртожитку (для цього необхідно мати дві
фотокартки формату 3×4 см).
3. Поселення починається з 18 серпня 2016 року.
4. Організація поселення і проживання студентів 2–4 курсів, учнів 2-3 курсів

Підставою для поселення іногороднього студента, учня старших курсів до гуртожитку є його
особиста письмова заява.
5. Організація і порядок виселення студентів, учнів
Студенти, учні, які втратили право на проживання в гуртожитку, зобов’язані у двотижневий
термін повернути отриманий для користування м’який i твердий інвентар, забрати свої речі з
кімнати, здати перепустку, розрахуватися з бухгалтерією, розписатися про своє виселення в
журналі обліку мешканців гуртожитку та підписати обхідний лист.
Студенти, учні, що поновилися у коледжі після відрахування, поселяються на загальних
підставах.
Двотижневий термін на виселення розпочинається з дати:
закінчення встановленого терміну проживання;
виходу наказу про відрахування з коледжу.
Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, учнями, які
втратили право на проживання в гуртожитку, покладається на коменданта гуртожитку.
Комендант гуртожитку:
доводить до студента, учня підставу для виселення;
організовує його виселення;
розміщує на вахті список студентів, учнів, які втратили право на проживання в гуртожитку;
приймає від студента, учня твердий інвентар, що був виданий йому в користування на
період проживання в гуртожитку;
підписує обхідний лист.
6. Організація і порядок проживання студентів, учнів у гуртожитку на час літніх канікул
На період літніх канікул (липень – серпень) студенти, учні мають звільнити кімнату та
розрахуватися з гуртожитком. Студенти, учні, які бажають залишитися в гуртожитку на період
літніх канікул, мають написати заяву.
Студенти, учням, які залишаються в гуртожитку під час проходження ними практики,
сплачують за проживання на загальних підставах. Підставою для залишення такої категорії
студентів, учнів у гуртожитку на зазначений період є витяг з навчальних планів, завірений
директором коледжу.
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