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ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок поселення в гуртожитки 

Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка

Студентські гуртожитки Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка призначаються для проживання на період 
навчання іногородніх студентів денної форми навчання, студентів 
магістратури, аспірантів і докторантів денної форми навчання, 
студентських сімей.

В першу чергу місцем в гуртожитку забезпечуються студенти з інших 
областей, а також студенти пільгових категорій (сироти, напівсироти, 
вихідці з багатодітних і малозабезпечених сімей, інваліди, потерпілі 
внаслідок аварії на ЧАЕС, учасники і діти учасників АТО і бойових дій) 
'при наявності відповідних документів.

У гуртожитки тимчасово можуть бути поселені іногородні студенти 
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.

Поселення студентів в студентські гуртожитки здійснюється згідно з 
наказом ректора університету первинною профспілковою організацією 
студентів та органами студентського самоврядування на підставі ордерів. 
При поселенні в гуртожиток з мешканцем укладається договорів про 
надання в тимчасове оплатне користування житлової кімнати, місць 
загального користування, меблів, сантехнічного та електричного 
обладнання в студентському гуртожитку. Терміни поселення 

/оголошуються додатково.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ І ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ
ПОСЕЛЕННЯ

1. В профком студентів (вул. Л. Українки 29, корпус №6) подається : 
заява студента про надання місця в гуртожитку із зазначенням 
сімейного стану, домашньої адреси, наявності пільги;
паспорт;
документ про належність до пільгової категорії (при необхідності). 

Профком студентів на основі вищевказаних документів видає ордер на 
поселення із зазначенням номерів гуртожитку та кімнати.

2. Паспортисту (гуртожиток №5, вул. Володимира Великого,5) 
подається:

- паспорт і листок вибуття для тимчасової реєстрації за місцем 
навчання;

- військовий квиток або приписне свідоцтво (для хлопців).
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3. Комеыл.: илчнтку подається :
- ордер з наступними відмітками :

проходження медичного огляду в медпункті 
університету при наявності результатів флюорографії 
[гуртожиток№5, вул. Володимира Великого,5);

- відмітку паспортиста про реєстрацію за місцем проживання 
(,гуртожиток №5, корпус медпункту університету.).

- фото 3x4 для перепустки;
- квитанцію про оплату за проживання в гуртожитку

4. Комендант проводить інструктаж з техніки безпеки при експлуатації 
електропобутових приладів, газового обладнання, ознайомлює з 
правилами внутрішнього розпорядку і укладає з мешканцем 
договір про надання в тимчасове оплатне користування житлової 
кімнати, місць загального користування, меблів, сантехнічного та 
електричного обладнання в студентському гуртожитку, а також видає 
корінець ордера і перепустку в гуртожиток.

Про проходження інструктажу студент розписується в спеціально 
відведеному журналі.

5. Поселення студентів першого курсу проводиться відповідно до 
відведених для факультетів та інститутів місць в гуртожитках, а саме:

Гуртожиток №1
- інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій;
- історичний факультет;
- інститут музичного мистецтва;
- факультет фізичного виховання;

Гуртожиток №3
- інститут іноземних мов;

Гуртожиток №5
- філологічний факультет;
- факультет початкової та мистецької освіти;
- біолого - природничий факультет;
- соціально-гуманітарний факультет.

6.Переселення протягом навчального року проводиться при технічних 
потребах та за власним бажанням студента. Всі переселення 
здійснюються згідно з наказом по університету за поданням профкому 
студентів та органів студентського самоврядування.

7. Виселення з гуртожитку здійснюється:
- за власним бажанням студента а також при відрахуванні з

університету (у тому числі після завершення навчання);



- при розірванні договору про надання в тимчасове оплатне 
користування житлової кімнати, місць загального користування, 
меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському 
гуртожитку;

- у разі порушення студентом договору про надання в тимчасове 
оплатне користування житлової кімнати, місць загального 
користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в 
студентському гуртожитку.

При виселенні з гуртожитку необхідно здати кімнату 
комендантові. Виселення студентів з гуртожитку здійснюються 
згідно з наказом по університету за поданням профкому студентів та 
органів студентського самоврядування.

8. Особа відрахована з числа студентів автоматично втрачає право на 
проживання в гуртожитку і повинна виселитись з гуртожитку протягом 
10 днів після наказу по університету про відрахування.

9. В кінці навчального року коменданти гуртожитків спільно з 
студентськими радами гуртожитків та профкомом студентів проводять 
атестацію студентів, що проживають в гуртожитку на право 
продовження терміну проживання .

10. Щорічне продовження терміну проживання студентів старших 
курсів здійснюється на підставі поданого в профком студентів 
оформленого атестаційного листа (заяви).
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