
План-пам’ятка про умови, порядок надання місця й поселення до гуртожитку ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» для тих, хто поселяється вперше  

 

Бажаючі проживати у гуртожитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – 

Університет) мають можливість поселитися до нього за умови наявності вільних місць та 

виконання нижчезазначеного. 

 

Гуртожиток Університету знаходиться за адресою: вулиця Січових Стрільців 52А, корпус 2, м. 

Київ.  

 

Підставою для надання місця  у гуртожитку є:                                            
–       наказ ректора про зарахування на навчання здобувача/слухача до Університету; 

 особиста заява здобувача/слухача; 

 укладений договір з Університетом. 

 

Поселення в гуртожитку здійснюється згідно наказу ректора у спеціально встановлені терміни.                     

                                                                                               

Порядок поселення до гуртожитку:     

 

При реєстрації  особа, якій надається гуртожиток для тимчасового проживання, зобов’язана 

особисто пред’явити завідувачеві гуртожитку: 

 паспорт, ідентифікаційний номер; 

 написати заяву на ім’я ректора Університету, а потім завізувати її у завідувача гуртожитку, 

заступника директора з навально-виховної роботи, голови Студентської колегії Університету;  

  надати довідку про медичний огляд, Форма №086/о, флюрографію (дійсна протягом року); 

довідку від дерматолога; 

 2 фотокартки 3х4 см. 

 

На підставі вищезазначених документів особа зобов’язана: 

 заповнити договір про право зайняти ліжко-місце в гуртожитку (для неповнолітніх – за 

підписом батьків); 

  на підставі договору, внести оплату за проживання (плата за проживання та комунальні 

послуги здійснюється до 05 (п’ятого) числа кожного місяця!) та надати копію квитанції про оплату 

за проживання (на разі, вартість за проживання становить − 870 грн/міс, але може змінюватись); 

 оформити особову картку для одержання інвентаря індивідуального користування. 

 ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку (написавши заяву про те, що вони 

ознайомлені та погоджуються з ними);  

 ознайомитися із сантехнічним обладнанням, правилами відшкодування заподіяних збитків, 

порядком звільнення місця у гуртожитку; 

 пройти інструктаж з техніки безпеки щодо експлуатації електропобутових приладів, 

побутової радіоапаратури, пожежної безпеки розписавшись у журналі. 

 

 

Інструктаж та поселення до гуртожитку здійснюють: заступник директора Інституту з навчально-

виховної роботи, завідувач гуртожитку, голова Студентської колегії Університету.   

 

Після інструктажу видаються ключі від кімнати, завідувач гуртожитку видає перепустку, що надає 

право на вхід до гуртожитку.  


