
 

Додаток 11 

до Правил прийому  

до Донецького національного 

університету  

імені Василя Стуса в 2020 році 

 

ПОРЯДОК 

поселення здобувачів вищої освіти 

Донецького національного університету  імені Василя Стуса 

до гуртожитків 

 

Загальні положення 

 

1. Порядок поселення здобувачів вищої освіти Донецького національного 

університету імені Василя Стуса до гуртожитків (далі - Порядок) визначає 

порядок поселення здобувачів вищої освіти Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (далі – ДонНУ імені Василя Стуса) та умови 

проживання. 

2. Координацію роботи з поселення здобувачів вищої освіти до гуртожитків 

здійснює проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного 

забезпечення. Безпосередньо обов’язки з питань поселення покладено на 

Навчально-практичний центр культурно-естетичного розвитку та роботи зі 

студентами  (далі - Центр).  

3. Студентські гуртожитки ДонНУ імені Василя Стуса призначені для 

проживання на період навчання іногородніх здобувачів вищої освіти, а також 

здобувачів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.  

4. Іноземні громадяни, які навчаються в ДонНУ імені Стуса, розміщуються 

в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або 

іншими нормативно-правовими актами.  

5. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні здобувачі вищої освіти 

заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні 

абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови 

відсутності в них іншого місця проживання.  

6. Працівники ДонНУ імені Василя Стуса, як виняток, можуть бути поселені 

в студентський гуртожиток до закінчення навчального року Центром за 

наявності вільних місць за поданням декану факультету або директора 

навчально-наукового інституту.  

7. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами 

внутрішнього розпорядку, що діють у відповідному гуртожитку. 
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Використання ДонНУ імені Василя Стуса студентських гуртожитків інших 

закладів освіти, приватних гуртожитків, готелів тощо 

 

8. ДонНУ імені Василя Стуса за відсутності місць для поселення Здобувачів 

вищої освіти може використовувати гуртожитки інших закладів освіти, закладів 

вищої освіти, приватних гуртожитків, готелів тощо.  

9. Облік здобувачів вищої освіти, які проживають у таких гуртожитках, 

оформлення необхідних документів, здійснюється Центром. 

10. Під час проживання у таких гуртожитках Здобувачі вищої освіти ДонНУ 

імені Василя Стуса повинні дотримуватись правил проживання, встановлених у 

гуртожитку. 

 

Надання житлового місця в гуртожитках 

 

11. Заселення здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса до 

гуртожитків відбувається за наступними пріоритетами:  

‒ здобувачі вищої освіти пільгових категорій денної форми навчання;  

‒ здобувачі вищої освіти 1 курсу денної форми навчання СО 

“Бакалавр”, СО “Магістр” (у тому числі здобувачі вищої освіти 1 курсу денної 

форми зі скороченим терміном навчання);  

‒ здобувачі вищої освіти 2-4 курсів денної форми навчання;  

‒ аспіранти та докторанти денної форми навчання.  

12. Обов’язковому поселенню підлягають здобувачі вищої освіти денної 

форми навчання, які відносяться до наступних категорій:  

‒ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 

особи з їх числа віком від 18 до 23 років, здобувачі вищої освіти, які в період 

навчання у віці 18 до 23 років залишись без батьків; 

‒ особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надано таке право;  

‒ особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надане таке право;  

13. Пільгові категорії здобувачів вищої освіти, які користуються 

переважним правом на поселення:  

‒ інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, відповідно до 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;  

‒ особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях 

громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 

звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 

квітня 2014 року;   

‒ особи та члени сімей, вказані у Законі України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»  
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14. Для поселення здобувачів вищої освіти в студентський гуртожиток 

необхідні наступні документи:  

‒ заява про надання місця в гуртожитку;  

‒ довідка з деканату про підтвердження статусу Студента;  

‒ документ, що підтверджують наявність пільги для поселення;  

‒ паспорт, військовий квиток (приписне посвідчення);  

‒ направлення на поселення в гуртожиток;  

‒ договір (угода) на проживання в гуртожитку;  

‒ довідка про проходження медичного огляду;  

‒ квитанція про оплату вартості проживання в гуртожитку;  

‒ три фотокартки 3х4 см;  

‒ згода на обробку персональних даних.  

15. Облік направлень та здобувачів вищої освіти, які проживають у 

гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з 

реєстрації виконується працівником Відділу з виховної та соціальної роботи зі 

студентами. Бланки направлень зберігаються в установленому порядку.  

16. Здобувач вищої освіти, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний 

особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку або коменданту 

направлення на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за 

проживання, але не менше ніж за місяць уперед.  

17. Здобувачу вищої освіти, який поселяється до гуртожитку, указується 

його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, 

перепустка на право входу до гуртожитку.  

18. Здобувач вищої освіти повинен бути ознайомлений під підпис з 

Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та Правилами техніки безпеки.  

19. У разі непередбачених обставин та з поважних причин здобувачі вищої 

освіти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати 

або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов 

проживання.  

  

Користування гуртожитками. Умови проживання 

   

20. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 23-00. При 

вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує 

особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Здобувач вищої освіти, який проживає 

в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку 

черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.  

21. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на здобувачів 

вищої освіти, які їх запросили.  
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Плата за житло та послуги 

 

22. Здобувачі вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, та 

здобувачі вищої освіти, які в період навчання у віці 18 до 23 років залишись без 

батьків, звільняються від плати за проживання. 

23. Остаточна вартість проживання в гуртожитках та терміни оплати 

встановлюються керівництвом навчального або вищого  навчального закладу до 

якого відноситься гуртожиток. 

 

Відповідальний секретар     

Приймальної комісії      Ю.В. Окуньовська 

   

 


