
 

Угода № ______ 

на проживання в гуртожитку 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради 

на 2021 - 2022 навчальний рік 

м. Куп’янськ         « ___» __________ 202__р.

              

Ця Угода  укладена згідно з вимогами чинного законодавства України, Положення про поселення, проживання та 

правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» 

Харківської обласної ради наказу КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської 

обласної ради №______ від __________р.  про поселення до гуртожитку між КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий 

коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради (далі Коледж) в  особі директора Коваленко Олени Олегівни, 
яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 

______________________________________________________________________________з другої сторони. 
                                                     (П.І.Б. студента-мешканця) 

1. Права сторін: 

1.1.         Права Коледжу визначаються чинним законодавством України; 
 

1.2         Коледж має право: 

1.2.1.  Вимагати виконання мешканцем умов цієї Угоди, Положення про поселення, проживання та правил 

внутрішнього  розпорядку в  гуртожитку, інших чинних нормативних актів і законів України; 

1.2.2.   Достроково припинити (розірвати) Угоду в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем її умов, 

вимог Положення про поселення, проживання та правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, норм чинного 

законодавства України, які визначають обов’язки мешканця; 

1.2.3.     Призначити вартість за проживання у гуртожитку згідно з вимогами Наказу Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України №284/423/173 від 28.03.2011 року «Про встановлення граничного розміру плати за 

проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм 

власності» - на рівні 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих 
навчальних закладів відповідного рівня акредитації 392,0 грн. (триста дев’яносто дві грн.) 

1.2.4.  Скласти акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майна чи інвентаря та отримати 

відшкодування збитку згідно з чинним законодавством України; 

 

1.3.       Мешканець гуртожитку має право: 

1.3.1.    Знати свої права та вимагати виконання обов’язків від Коледжу, визначених цією Угодою; 

1.3.2.    Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначенням, обладнанням і 

майном гуртожитку; 

1.3.3.     Достроково припинити дію Угоди у встановленому порядку. 

 

2.           Обов’язки Коледжу: 

2.1.     У встановленому законодавством порядку надати на термін передбачений в п. 4.1. цієї Угоди ліжко-місце у 
кімнаті гуртожитку; 

2.2.    Ознайомити мешканця з умовами проживання в гуртожитку (забезпечення твердим та м’яким інвентарем, 

порядок надання тепло  і водопостачання, правилами користування електроенергією); 

2.3.    При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів щодо ліквідації їх наслідків  з відшкодування за рахунок 

мешканця, якщо пошкодження виникло з його вини  чи осіб, які разом з ним проживають, або запрошені ним; 

2.4.        Провести інструктаж (п.3.1.3) 

 

3.          Обов’язки  мешканця гуртожитку: 

3.1.       Мешканець гуртожитку зобов’язаний: 

3.1.1.    Пройти медичний огляд; 

3.1.2.    Сплачувати кошти за проживання у гуртожитку відповідно до діючого законодавства України та цієї Угоди, не 
менш ніж за семестр поточного навчального року вперед (за 5 місяців)  1960 грн. (тисяча дев’ятсот шістдесят 

грн). 

3.1.3.  Пройти інструктаж, виконувати вимоги Положення про поселення, проживання та правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитку, правил пожежної безпеки, правил з експлуатації електропобутових приладів, 

побутової радіоапаратури, правил користування електричним обладнанням; 

3.1.4.     Надавати доступ до житлового блоку і житлових кімнат особам, зазначеним у п. 6.2; 

3.1.5.    Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі Коледжу, ощадливо користуватися водою, 

електричною і тепловою енергією; 

3.1.6.     Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця загального користування; 

3.1.7.    Брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, належному утриманні спортивних 

майданчиків, а також у дрібних роботах громадського характеру для прямої користі мешканців гуртожитку, в 
т.ч. у проведенні санітарних днів; 

3.1.8.     Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача та вихователя гуртожитку; 

3.1.9.     Після закінчення навчання або при достроковому припиненні дії Угоди знятися з реєстрації місця проживання у 

гуртожитку, здати майно та інвентар, що знаходився у користуванні, здати ключі, кімнату у придатному для 

проживання стані, оформити належним чином обхідний лист та виселитися з гуртожитку; 

3.1.10.  У разі заподіяння збитків майну Коледжу (житловим приміщенням, місцям загального користування, м’якому 

чи твердому інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі Коледжу) мешканець 



зобов’язаний: відшкодувати їх вартість у повному обсязі згідно з чинним законодавством України. 

Відшкодування збитків не позбавляє Коледж права додатково застосувати п. 5.3. цієї Угоди; 

 

4.           Строк дії угоди: 

4.1.     Угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами і діє протягом навчального року відповідно до графіка 

навчального процесу, а в частині відшкодування збитків – до моменту повного виконання мешканцем своїх 

зобов’язань; 

4.2.        Дія Угоди достроково припиняється: 

4.2.1.     За згодою Сторін в порядку, визначеному цією Угодою; 

4.2.2.     У випадку відрахування студента з Коледжу; 

4.2.3.     У випадку надання студенту академічної відпустки, повторного курсу навчання; 

4.2.4. У випадку порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України, вимог Положення про 
поселення,  проживання та правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку та інших правил; 

4.2.5.     За станом здоров'я за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або у разі відмови пройти медичний  

огляд в лікувальному закладі та обстеження на предмет відсутності хвороб; 

4.2.6.     При несплаті за проживання понад 3-х місяців;  

4.2.7.     У випадку  адміністративного правопорушення чи кримінального злочину; 

4.2.8.     Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси інших осіб; 

4.2.9.     Якщо мешканець фактично не проживає на даному йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 6.1; 

4.2.10.   За невиконання інших умов цієї Угоди; 

4.3.    Дострокове припинення дії Угоди за ініціативою мешканця гуртожитку здійснюється за його особистою 

письмовою заявою, погодженою з батьками, якщо мешканець не досяг повнолітнього віку, та за умови 

погашення ними боргу за фактичне проживання в гуртожитку. 
 

5. Відповідальність сторін: 

5.1.  За невиконання умов Угоди сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України; 

5.2.  Коледж не несе відповідальність за збереження майна мешканця гуртожитку; 

5.3.   За порушення умов цієї Угоди, в т.ч. у випадках, передбачених пунктами 3 та 4, Коледж має право в 

односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цю Угоду без надання іншого житлового 

приміщення та (або) відмовити в укладанні Угоди на проживання у наступному періоді (навчальному році). 

 

6.  Додаткові положення: 

 6.1.  Дана Угода є дійсною при фактичному проживанні мешканця на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У 

випадку, коли мешканець гуртожитку фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті 

гуртожитку, на підставі акту адміністрації, дана Угода достроково припиняється (розривається) Коледжем в 
односторонньому порядку; 

6.2.    Контроль за дотриманням виконання умов Угоди здійснюють вихователь та завідувач гуртожитку, директор  

Коледжу, його заступники, уповноважені ними особи, завідувачі відділень, представники студентського 

самоврядування; 

6.3.   Дострокове припинення, розірвання договору означає втрату права на проживання у студентському 

гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов’язаний  звільнити в той же день кімнату та повернути у належному 

стані прийняте майно та інвентар. Реєстрація не дає права на проживання у гуртожитку; 

6.4.   Мешканець гуртожитку, який виконує всі зобов’язання, має переважне право на укладання нової Угоди на 

проживання (надання ліжко-місця) на новий термін за умови продовження навчання  в Коледжі; 

6.5.  Мешканець гуртожитку, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» надає Коледжу згоду 

(дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання  та передачу (поширення) третім особам персональних 
даних у випадках, передбаченим чинним законодавством. 

6.6.    Укладання цього договору не створює для мешканця  будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце, крім права 

користування протягом терміну, визначеного п.4.1; 

6.7.    Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цією Угодою регулюються чинним законодавством України; 

6.8.   Зміни та доповнення до цієї Угоди  вносяться за згодою  Сторін шляхом укладення Доповнення до Угоди у 

письмовій формі. Якщо одна зі сторін не в змозі виконати умови договору, вона зобов’язана  повідомити про це 

іншу сторону у письмовій формі; 

6.9.  Угода укладається у 2-х примірниках: по одному кожній з сторін, які мають однакову юридичну силу; 

 

 7.         Підписи сторін: 

 

 

 

 

 

 

     Директор ___________ Олена КОВАЛЕНКО                 Студент   ____________        ___________________ 
                                             (підпис)                        (П. І. Б фізичної особи) 

            

 

 

              

       


