
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені ІВАНА ПУЛЮЯ 

 

НАКАЗ 
 

                                                          м. Тернопіль                     № ________________ 
 
Про організацію поселення  
в гуртожитки університету 
 
 З метою забезпечення своєчасного та оперативного поселення в 
гуртожитки університету студентів, аспірантів та докторантів у 2014/2015 н.р., - 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити склад комісії з поселення у гуртожитки університету на 2014/15 
навчальний рік у складі: 

- Барановський В.Т, директор студентського містечка – голова комісії; 
- Храпун І.В., інспектор студентського містечка – заступник голови комісії; 

члени комісії: 
- Гарматюк О.О.,  заст. декана ФБВ; 
- Данилишин Г.М.,  заст. декана ФКТ; 
- Тесля В.О.,  заст. декана МТФ; 
- Баран І.О.,  заст. декана ФІС; 
- Оробчук Б.Я.,  заст. декана ЕМФ; 
- Сташків М.Я.,  заст. декана ФХМ 
- Шадріна Г.М.,  заст. декана ФРК; 
- Винник Т.М.,  заст. декана ФПД;  
- Филима В.Є.,  начальник відділу ВГЕТР; 
- Кухта В.М.,  завідувач гуртожитку №1; 
- Гірська В.Ф.,  завідувач гуртожитку №2; 
- Туркот М.М.,  завідувач  гуртожитку №3; 
- Федонюк П.О.,  інспектор студентського містечка; 
- Кравець О.І.,  голова студентського профкому; 
- Баконь Р.І.,  голова студради університету. 

2. Закріпити за факультетами такі місця у гуртожитках університету: 
ФКТ – гуртожиток №1  бл. 10, 11, 14д. (частково), 19; 
ФІС  – гуртожиток №1  бл. 13д.(частково), 15, 16, 17; 
МТФ – гуртожиток №1  бл. 1а, 20, 22, 24, 26, гурт.№2 (частково); 
ЕМФ – гуртожиток №1  бл. 12д., 13д.(частково), 21, 23, 25; 
ФБВ, ФПД – гуртожиток №2  1, 2, 3-й поверхи; 
ФХВ – гуртожиток №2  4 (частково), 5-й поверхи; 
ФРК – гуртожиток №3  бл. 9 (частково), 11, 13, гурт. №2 (частково); 
ФРІ - гуртожиток №1  бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9; 
Аспіранти – гуртожиток №3,  бл. 16. 



3. Економістам бухгалтерії університету до 20.05.2013 року розробити 
калькуляції для визначення розміру оплати за проживання у гуртожитках 
університету всіх категорій мешканців залежно від типу гуртожитку, площі 
кімнати, вартості утримання одного квадратного метра, кількості та категорії 
жильців в одній кімнаті. 
4. Поселення в гуртожитки університету здійснювати на термін навчання 
студентів для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр. 
5. Встановити наступні терміни оплати за проживання в гуртожитках 
університету студентам, рекомендованим комісією з поселення на 2014-
2015 н. р. 

- студенти, які навчаються на бакалавраті, оплату здійснюють за 
наступний рік проживання до 13 червня поточного року; 

- студенти, які зараховані в університет на перший рік навчання, а 
також здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і 
магістра, оплату здійснюють з 26 до 28 серпня поточного року. 

6. Комісії з поселення надавати студентам ліжко-місця в гуртожитках на основі 
рейтингу, який враховує середній бал за навчання та коефіцієнт суспільної 
активності в житті університету. 
7. Заступникам деканів факультетів спільно з органами студентського 
самоврядування забезпечити організацію збору заяв студентів, які мають 
потребу у гуртожитку, із обов’язковим зазначенням середнього балу (2 знаки 
після коми) за попередній семестр, та до 30 травня 2014 року подати їх разом із 
списками голові комісії по поселенню. Студенти, що мають заборгованість за 
поточну сесію втрачають право на поселення в гуртожитки університету. 
8. Начальнику відділу виховної роботи та зв’язків з громадськістю Децик О.Я. 
до 30.05.14 р. подати в комісію з поселення списки студентів, які беруть 
активну участь в громадсько-культурному житті університету і претендують на 
поселення. 
9. Завідувачу кафедри фізичного виховання і спорту Курко Я.В. та голові 
спортклубу Подольському З.І. до 30.05.14 р. подати у комісію з поселення 
списки студентів, які беруть участь в спортивному житті університету і 
претендують на поселення в гуртожитки університету. 
10. Голові студради університету Баконю Р.І. до 30.05.14 р. подати в комісію з 
поселення дані про результати конкурсу на кращу кімнату в гуртожитках 
університету.  
11. Соціально незахищені категорії студентів (сироти і особи, які залишилися 
без піклування батьків(згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків»), інваліди, особи з малозабезпечених сімей, особи, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно із Законом України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»), особи, які є шахтарями й мають стаж підземної 
роботи не менш ніж три роки, а також особи батьки яких мають стаж підземної 
роботи не менше ніж 15 років чи загинули внаслідок нещасного випадку на 
виробництві, а також діти шахтарів-інвалідів 1 та 2 групи (згідно із Законом 
України «Про підвищення престижності шахтарської праці»)) підлягають 
обов’язковому поселенню без врахування рейтингу. 



Студенти, абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються 
гуртожитком безкоштовно (Наказ МОН України, МОЗ України, Мінфін 
України №284/423/173 від 28.03.11 року). 

Комісії з поселення контролювати за дотриманням правових норм при 
поселенні соціально незахищених категорій студентів. 
12. Студенти, які рекомендовані комісією до поселення на наступний рік, але не 
оплатили за проживання у вказаний термін, втрачають право на проживання у 
гуртожитках університету. Студенти, які мають заборгованість по оплаті за 
гуртожиток за 2013/14 н.р., не будуть поселені на наступний навчальний рік. 
13. Мешканці, які мають потребу в гуртожитку, але не пройшли 
флюорографічне обстеження (один раз на рік) не будуть поселені на наступний 
навчальний рік. 
14. Встановити наступний графік планового поселення (продовження 
проживання) у гуртожитки університету на поточний рік: 
студенти бакалаврату        – 16 червня – 20 червня 
студенти, зараховані на перший рік  
навчання в університеті      – 26 серпня – 28 серпня 
студенти, зараховані на навчання для здобуття 
кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр   – 29 серпня 
15. Деканам факультетів забезпечити організацію збору заяв на проживання у 
гуртожитках університету для студентів, які зараховані в університет вперше, 
та до 21 серпня 2014 р. передати їх в комісію по поселенню. 
16. Директору студентського містечка Барановському В.Т. забезпечити 
оформлення документів та поселення в гуртожитки університету згідно з 
графіком, вказаним в наказі. 
17. Завідувачам гуртожитків у двотижневий термін після завершення поселення 
(до 16.09.14) подати в адміністрацію студентського містечка для звірки списки 
поселених жильців. 
18. Бухгалтерії університету проводити нарахування оплати за проживання 
мешканцям гуртожитків та здійснювати контроль за поступленням коштів за 
проживання в гуртожитках університету. 
19. Видавництву університету (Катрич А.П.) до 6 червня 2014 р. виготовити 
бланки всіх необхідних документів для організації поселення студентів у 
гуртожитки. 
20. Даний наказ довести до відома деканів (заст. деканів) факультетів, органів 
студентського самоврядування та завідувачів гуртожитків університету. 
21. Контроль за виканням даного наказу покласти на директора студентського 
містечка Барановського В.Т. 
 

 


