Положення
про комісію з поселення студентів
факультетів БДПУ
Це положення регулює порядок розміщення студентів в гуртожитках
Бердянського державного педагогічного університету.
Розподіл місць в гуртожитках між факультетами та затвердження списку
студентів на поселення в гуртожитках відбувається за погодженням з деканами
факультетів,

органами

студентського

самоврядування

університету,

профспілковим комітетом університету та затверджується наказом ректора.
Списки студентів на поселення подаються до підрозділу з організації виховної
роботи студентів для оформлення наказу по університету.
Відповідальність за організацію поселення покладається на комісію з
поселення факультету, головою якої є декан факультету.
До складу комісії з поселення факультету входять: декан факультету,
відповідальна особа з виховної роботи, голова студентської ради факультету,
голова профспілкового комітету факультету, а також можуть входити куратори
студентських груп та старости блоків у гуртожитку.
Розподіляються місця проживання в гуртожитку між факультетами за квотою
пропорційно, у залежності від кількості іногородніх студентів.
Порядок проведення конкурсу на поселення в гуртожитки університету:
1. Поза конкурсом поселяються студенти:
-

учасники бойових дій, діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
-

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-

інваліди І та II групи та діти-інваліди;

-

особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-

діти

військовослужбовців

Збройних

Сил

України,

інших

військових

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов'язків;

-

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
2.

Списки студентів на поселення формуються на конкурсній основі

комісією з поселення факультетів, враховуючи успішність, участь у громадському
житті університету, виконання Правил внутрішнього розпорядку університету,
участь у культурно-масових заходах, ставлення до збереження матеріальнотехнічної бази університету, членства у первинній профспілковій організації
студентів,

участь

у

діяльності

органів

студентського

самоврядування

університету, перемоги в універсіадах, чемпіонатах України, Європи, Світу з
різних видів спорту, студентських олімпіадах з предметів та ін.
Після розгляду заяв складаються списки на поселення на навчальний рік з
урахуванням квот, наданих факультету на підставі плану розподілу закріплених
ліжко-місць у гуртожитках Бердянського державного педагогічного університету.
До 26 серпня кожного року комісія з поселення факультетів визначає номери
кімнат з кількістю місць, виділених за квотами факультету. Списки надаються на
затвердження ректору не пізніше 28 серпня.
В останню чергу поселяються студенти, які в минулому навчальному році
мали догани за порушення правил проживання в гуртожитку, Правил
внутрішнього розпорядку університету.

