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1. Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує функціонування студентського містечка 
університету, установлює порядок його управління і завдання відповідно до 
Примірного положення про студентське містечко. 

1.2. Студентське містечко – комплекс студентських гуртожитків, 
територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, 
необхідні для експлуатації і підтримки його життєдіяльності. 

До складу студентського містечка входять гуртожитки: 
            № 1 Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське; 
            № 2 Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське; 
            № 3 Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське; 

            № 4 Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське; 
            № 5 Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське; 
            № 6 Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське; 
            № 7 м. Харків, Стадіонний проїзд, 14. 

1.3. Студентське містечко створене Харківським національним аграрним 
університетом ім. В.В. Докучаєва, є його структурним підрозділом для надання 
житлових, побутових, медичних, культурно-побутових, оздоровчо-спортивних 
послуг мешканцям студентського містечка. 

1.4. Функціональні обов'язки обслуговуючого персоналу студентського 

містечка визначаються директором студмістечка. Призначення на посаду і 

звільнення з посади обслуговуючого персоналу здійснюється ректором 

університету за поданням директора студмістечка. 

1.5. Директора студмістечка призначає і звільняє з посади ректор 

університету. 
2. Управління та завдання студентського містечка 

2.1. Структура студентського містечка визначається обов’язками, що на 

нього покладено. 

2.2. Управління студмістечком здійснює ректор, який визначає 
направлення його економічного і соціального розвитку, керує всією діяльністю 
й організовує його роботу, вирішує питання вдосконалення структури. 

2.3. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю й 
експлуатацією студмістечка, організацію побуту мешканців, підтримання 
встановленого порядку здійснюють за дорученням ректора головний інженер та 
директор студентського містечка. 

2.4. Дирекція студмістечка повинна: 
- забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитках. 
- утримувати приміщення гуртожитків у належному стані відповідно до 

встановлених санітарних норм і правил; 
- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим 

інвентарем відповідно до встановлених норм і наявності фінансування; 
- забезпечувати здобувачів, які проживають у гуртожитку, необхідним 

обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з 
обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території; 



- здійснювати заходи з охорони матеріально технічних цінностей 
гуртожитку; 

- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитків, інвентарю, 

обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені 
насадження; 

- здійснювати заходи з покращання житлово-побутових умов у 
гуртожитку, своєчасно вживати заходів для реалізації пропозицій здобувачів, які 
проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення; 

- надавати здобувачам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові 
послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, 
самостійного навчання, культурних і спортивних заходів; 

- укомплектовувати штати гуртожитків обслуговуючим персоналом в 
установленому порядку;  

- сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у 
вирішенні питань побуту і відпочинку здобувачів; 

- співпрацювати з деканатами, профспілковими організаціями та 
органами студентського самоврядування у вирішенні питань внутрішнього 
розпорядку, санітарного стану, надання житлових місць у студентських 
гуртожитках, виселення зі студентських гуртожитків, плати за житло, послуги 
тощо; 

- інформувати здобувачів про прийняття рішень, які стосуються їхнього 
проживання і побуту; 

- забезпечувати відповідне освітлення і тепловий режим у всіх 
приміщеннях відповідно до встановлених норм; 

- підтримувати зв’язок з органами внутрішніх справ, Роганською ОТГ, 
депутатами Роганьської ОТГ, державними санітарними службами, службами 
МНС, медичними закладами; 

3. Керівників структурних одиниць студмістечка призначає на посади 
ректор університету за поданням директора студмістечка. 

4. Директор студмістечка має заступників – комендантів гуртожитків. 
5. Заступники директора студмістечка (коменданти гуртожитків), діють 

відповідно до посадових інструкцій. 
 

Положення розглянуто і затверджено рішенням вченої ради ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва від « 24 » лютого 2021 р., протокол № 2. 

 

 

 

 
 


