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ЗМІСТ 

 

1. Зразки документів  для поселення в гуртожиток навчальних закладів професійно – 

технічної освіти сторонніх осіб 

- Положення «Про гуртожиток для проживання робітників, службовців, 

інших громадян» 

 

1.1.   Перелік документів для поселення в гуртожиток центру сторонніх осіб (осіб 

які перебувають (не перебувають) у трудових відносинах з навчальним 

закладом професійно – технічної освіти) 

1.2.  Зразки документів для поселення в гуртожиток центру осіб які перебувають 

(не перебувають) у трудових відносинах з навчальним закладом професійно – 

технічної освіти 

- Договір про надання/отримання послуг 

- Заява (Додаток до договору 1) 

- Правила внутрішнього розпорядку (Додаток до договору 2) 

- АКТ  прийому-передачі матеріальних цінностей (Додаток до договору 3)  

- Заява Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

(Додаток до договору 4) 

- Направлення для проходження медичного огляду та флюорографії  

- Картка первинного опитування клієнта 

- Наказ про поселення в гуртожиток  

 

1.3. Перелік документів при  поселенні в гуртожиток внутрішньо переміщених  осіб 

1.4.  Зразки документів для поселення в гуртожиток центру внутрішньо переміщених  

осіб 

- Договір про надання/отримання послуг  

- Заява (Додаток до договору 1) 

- Правила внутрішнього розпорядку (Додаток до договору 2) 

- АКТ  прийому-передачі матеріальних цінностей (Додаток до договору 3) 

- Заява Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

(Додаток до договору 4)  

- Направлення для проходження медичного огляду та флюорографії  

- Картка первинного опитування клієнта 

- Наказ про поселення в гуртожиток  

 

2. Нормативні документи 
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Погоджено:               Затверджую: 

Профспілковим комітетом      Директор  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про гуртожиток для проживання робітників, службовців, інших громадян  

      

I. Загальні положення 

1. Це Положення встановлює порядок надання житлової  площі  в гуртожитках, 

вселення на надану жилу площу, користування цією жилою площею та виселення з 

гуртожитків. 

2. У цьому Положенні гуртожиток - це спеціально споруджений або переобладнаний 

жилий будинок, який використовується для проживання робітників, службовців, а також 

інших громадян. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Житловому кодексі Української 

РСР, Сімейному кодексі України, Цивільному кодексі України. 

3. Дія цього Положення поширюється на гуртожитки для проживання робітників, 

службовців, інших громадян. 

Дія цього Положення поширюється також на тимчасове розміщення осіб, які мають 

статус ВПО з тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції. 

4. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, 

відпочинку, побуту. 

5. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами внутрішнього 

розпорядку, що затверджуються власником гуртожитку  за погодженням з професійною 

спілкою. 

6. Жила площа в гуртожитках не надається особам, які забезпечені житлом у тому 

самому населеному пункті, де зареєстровано гуртожиток. 

7. Виселення з гуртожитків здійснюється відповідно до статті 132 Житлового кодексу 

Української РСР. 

II. Вселення до гуртожитків 

1. Вселення до гуртожитків проводиться власником гуртожитку або уповноваженою 

ним особою згідно затвердженого переліку документів. 

2. Особі, яка вселилася до гуртожитку, власник гуртожитку забезпечує надання ліжка, 

шафи для одягу, стільця, стола, постільних речей (матраца, подушки, ковдри, постільної 

білизни), якщо інше не передбачено договором найму жилого приміщення. 

3. Власник гуртожитку або уповноважена ним особа ознайомлює під підпис особу, яка 

вселяється до гуртожитку, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з 

правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому. 

1. Зразки документів 

для поселення в гуртожиток навчальних закладів профтехосвіти 

сторонніх осіб 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
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4. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням власника гуртожитку та їхньою 

згодою можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов 

проживання. 

III. Користування жилою площею в гуртожитках 

1. Користування жилою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до статті 

130 Житлового кодексу Української РСР. 

2. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право: 

 користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями 

(загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку; 

 вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, 

усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не 

передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку; 

 брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових 

умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо. 

3. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: 

 надати повний пакет документів для поселення в гуртожиток; 

 пройти медичний огляд та надати довідку про стан здоров’я встановленого зразка; 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку та за житлово-комунальні 

послуги; 

 підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального 

користування; 

 забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у власника 

гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях такої кімнати здати власнику гуртожитку 

відповідний дублікат ключа; 

 використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням; 

 забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку; 

 забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у 

якому проживають; 

 дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електричними, 

газовими та іншими приладами; 

 не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та 

нежилими приміщеннями гуртожитку; 

 у разі виселення з гуртожитку передати власнику гуртожитку все майно, що було 

надано їм у користування. 

4. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: 

 самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень 

гуртожитку; 

 захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та 

нежилі приміщення гуртожитку; 

 зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо; 

 установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та 

кондиціонери; 

 порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих 

приміщеннях; 

 самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше; 

 без згоди власника гуртожитку обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, 

у яких проживають; 

 порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
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 вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої 

та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, 

наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин; 

 палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць. 

5. Власник гуртожитку зобов’язаний: 

 організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку; 

 створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у 

гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального користування); 

 вести облік осіб, які проживають у гуртожитку; 

 забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які 

стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку; 

 забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів 

гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, обладнання, крім 

поточного ремонту заселених жилих приміщень. 

Спосіб виконання зазначених у цьому пункті зобов’язань визначається власником з 

урахуванням вимог законодавства. 

6. Особа, яка проживає в гуртожитку, сплачує за таке проживання,  а також за 

житлово-комунальні послуги, які їй надаються у зв’язку  з проживанням у 

гуртожитку. 

Розмір плати за проживання в гуртожитку визначається  відповідно до розрахунку, 

затвердженого власником гуртожитку. У договорі найму жилого приміщення в 

гуртожитку також визначається порядок здійснення розрахунків між власником 

гуртожитку та особою, що проживає в гуртожитку. 

Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається відповідно до встановлених 

уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

Додаток № 1                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ: 

До наказу №____ від _________                                                      Директор 

                                                                                                             ______________________ 

                                                                                              

Перелік документів 

для поселення в гуртожиток центру осіб які перебувають (не перебувають) у 

трудових відносинах з  навчальним закладом профтехосвіти 

 

1. Копії документів що засвідчують особу (паспорт/ свідоцтво про народження (діти до 

16 років), ідентифікаційний номер) 

2. Письмова заява отримувача послуг (форма додається). 

3. Довідки з лікувального закладу про стан здоров’я (за формою направлення) 

1.1. Перелік документів 

для поселення в гуртожиток центру сторонніх осіб (осіб які перебувають (не 

перебувають) у трудових відносинах з навчальним закладом професійно – 

технічної освіти) 
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4. Договір про надання послуг. 

5. Розрахунок вартості з надання послуг. 

6. Додаток до договору (правила внутрішнього розпорядку). 

7. Згода отримувача послуг на обробку персональних даних. 

8. Акт прийому-передачі матеріальних цінностей. 

9. Наказ про поселення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір № ___________ 

                                                  про надання/отримання послуг  

 

 

______________________________________________________________ (далі - 

Центр), в особі директора __________________, який діє на підставі Статуту та згідно 

Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими  установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», з однієї сторони та 

громадянин України__________________________________________________________ 

(далі – Клієнт), що діє на підставі власного волевиявлення та має статус внутрішньо  

переміщеної особи з тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції  та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення (далі - 

статус ВПО), з іншої сторони уклали цей Договір  про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Центр надає, а Клієнт отримує в порядку та на умовах, визначених цим Договором, 

послуги з  тимчасового проживання (розміщенню) в приміщенні, яке знаходиться за 

адресою: _____________________________________________________________________, 

на ____ му поверсі, кімната № _____ має житлову площу _________ кв.м  ( ___ особи). 

2. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ  

2.1. Приміщення надається на строк не більше ніж на один календарний рік. Термін дії 

повинен закінчуватись не пізніше 31 липня поточного року  з моменту прийняття його за 

актом передання-приймання, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою 

Центру. 

2.2. Строк розміщення може бути змінений лише за згодою Сторін. Строк дії даного 

Договору не  може бути продовжений автоматично. Фактичне використання приміщення 

після закінчення Договору не є продовженням Договору на новий строк. Продовження 

терміну дії Договору оформлюється у вигляді підписання додаткової угоди чи Договору у 

новій редакції. 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ  

3.1. Вартість послуг Центру визначається згідно показниках лічильників та рахунків 

відповідних організацій у перерахунку в гривнях  на 1 м2 житлової площі, яку займає 

Клієнт, і складається із показників: 

- послуги  з утримання будинку та прибудинкової території; 

- централізованого опалення; 

- водопостачання та водовідвід: 

1.2. Зразки документів 

для поселення в гуртожиток навчальних закладів професійно – технічної освіти 

сторонніх осіб 
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- вивіз сміття; 

- електропостачання 

3.2. Вартість послуг Центра сплачується Центру  в безготівковому порядку на рахунок 

останнього в зазначеній ним банківській установі. Оплата здійснюється  на підставі 

рахунку, наданого Центром, не пізніше 3  з дня отримання рахунку. 

3.3. Оплата комунальних послуг, якими користується Клієнт у приміщенні, здійснюється  

Клієнтом самостійно та своєчасно на підставі рахунку, згідно тарифів відповідних 

організацій, з якими Центр уклав договори, та тарифу на послуги з утримання будинку та 

прибудинкової території. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ 

4.1.  Центр бере на себе зобов’язання: 

4.1.1. Розмістити на тимчасове проживання Клієнта в 3-х денний строк з моменту надання 

повного пакету документів, набрання чинності цим Договором за актом передання-

приймання, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою Центру. В акті 

передання-приймання зазначається технічний стан приміщення, інженерного 

устаткування в приміщенні на момент передання в користування;  

4.1.2. Центр  передає Клієнту в користування  приміщення за умови наявності довідки з 

лікувального закладу про стан здоров’я Клієнта (за формою направлення); 

4.1.3. Забезпечити:  

- комплексом послуг (користування душем, туалетом, кімнатою для прання, 

харчоблоком (кухнею на весь період проживання);  

- предметами індивідуального та загального користування (побутова техніка, меблі, 

м’який інвентар, посуд, постільний комплект тощо); 

4.2. Центр має право: розірвати даний договір, письмово попередивши Клієнта не пізніше 

ніж за 2 (два) тижні 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА 

5.1.  Клієнт має  право: 
5.1.1. Облаштовувати приміщення на власний розсуд за згодою з адміністрацією в 

письмовій формі; 

5.1.2. Міняти замки дверей приміщення, укріплювати такі двері за згодою з 

адміністрацією; 

5.2. Клієнт зобов'язаний: 

5.2.1. Повідомляти працівникам Центру достовірну інформацію щодо своєї особи та 

ситуації, що склалася; 

5.2.2. Надати документ підтверджуючий статус  ВПО з тимчасово окупованої території 

України, районів проведення антитерористичної операції; 

5.2.3. Надати довідку з лікувального закладу про стан здоров’я (за формою направлення); 

5.2.4. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Центру; 

5.2.5. Виконувати всі рекомендації працівників центру та докладати активних зусиль до 

якнайшвидшого вирішення власних проблем; 

5.2.6. Виконувати вимоги працівників Центру щодо підтримання у належному стані 

кімнати та приміщення Центру, передбаченому санітарними і протипожежними 

правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-

технічного інженерного устаткування; 

5.2.7. Дотримуватись правил громадського порядку; 

5.2.8. Ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини, за  власні кошти 

відшкодовувати зіпсоване або втрачене майно Центру; 

5.2.9. У разі, завершення терміну дії договору, у разі порушення правил внутрішнього 

розпорядку, та дострокового розірвання даного договору з ініціативи однієї із Сторін, 

протягом 3 діб  звільнити приміщення, передбачений п.3 даного договору з обов'язковою 

сплатою комунальних платежів на день звільнення приміщення; 

5.2.10. Не здійснювати перебудову та перепланування приміщення; 
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5.2.11. Не міняти замки дверей приміщення, укріплювати такі двері без згоди з 

адміністрацією; 

5.2.12. Здійснювати поточний ремонт приміщення;  

5.2.13. Безперешкодно допускати Центр до приміщення з метою перевірки його 

використання у відповідності до цього Договору. 

6 .  ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ  

6.1. Після закінчення строку розміщення, визначеного цим Договором, або у разі 

дострокового розірвання договору, Клієнт зобов'язаний передати Центру приміщення 

протягом 3-х днів за актом передання-приймання. 

6.2.Приміщення вважається фактично переданим з моменту підписання акта передання-

приймання Сторонами та його скріплення печаткою Центру. 

6.3.Оплата послуг Клієнта та комунальних послуг, якими користувався Клієнт у 

приміщенні здійснюється Клієнтом на день фактичного звільнення приміщення. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

Уразі порушення положень цього Договору Сторони несуть відповідальність в 

межах взятих на себе зобов’язань в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі: 

8.1. невиконання Клієнтом взятих на себе зобов’язань;  

8.2. несвоєчасної сплати Клієнтом отриманих послуг; 

8.3. систематичного або одноразового грубого порушення Клієнтом Правил 

внутрішнього розпорядку Центр; 

8.4. тощо. 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

 

9.1.Даний Договір складено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу; 

9.2.Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.  

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 

“___”_______________20___ р. 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ЦЕНТР                                                                                  КЛІЄНТ 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

______________________________________

______________________________________ 

(П.І.Б) 

______________________________________ 

 Паспорт 

______________№______________________ 

Виданий 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

 

ІНН__________________________________ 
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Директор_______________________ 

м.п. 

________________________ 

(підпис)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Додаток  № 1 

 до договору 

             Директору  

      _______________________________________  

     _______________________________________  

      _______________________________________ 

           ______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

                                                                               

(П.І.п/Б., дата народження, паспортні дані,            

довідка про статус, контактний телефон ) 

 

З А Я В А 

 Прошу зарахувати мене** на тимчасове перебування до гуртожитку в зв’язку з  -

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________     Підпис ____________  
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** - у випадку, коли є діти/дитина  віком до 18 років, дописати: “і мою дитину/дітей”, 

вказати її/їхнє П.І.п/Б., рік народження, (свідоцтво про народження  серія №____ від 

_________) 

Додаток  № 2 

 до договору 

          

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

для мешканців гуртожитку  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ___________________________________________________ (далі – Центр) надає 

послуги тимчасового розміщення в гуртожитку навчального закладу, яке 

відремонтоване за рахунок коштів Євросоюзу, особам мають статус ВПО з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції. 

1.2. Основними завданнями Центру є тимчасове розміщення осіб, які мають статус 

ВПО з тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції. 

1.3. Правила внутрішнього розпорядку поширюються на всіх Мешканців Центру. 

1.4. У разі порушення правил внутрішнього розпорядку, особа висиляється з 

гуртожитку без подальшого поновлення перебування. 

1.5. Мешканці Центру повинні ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку 

(підтвердити ознайомлення підписом) і суворо їх дотримуватися. 

 

ІІ. ПРАВА МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРУ 

Мешканці мають право: 

2.1. тимчасово проживати в Центрі за направленням Благодійного фонду «Допомога 

Дніпра», органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування на термін, який 

зазначається  в договорі. 

2.3. отримувати комунальні послуги, побутові послуги за вартістю згідно затвердженої 

калькуляції, яка базується на показниках лічильників та рахунків відповідних організацій 

у перерахунку в гривнях  на 1 м2 житлової площі, займаємою Мешканцем. 

2.4. відлучатися з Центру на тривалий час, реєструючись в журналі та повідомляючи 

чергового працівника Центру (тривалість  відлучення вказується у відповідному журналі);  

2.5. за власним бажанням припиняти перебування в Центрі раніше заявленого терміну 

згідно з установленим порядком. 

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРУ 

Мешканці зобов’язані: 

3.1.  при оформленні працівниками Центру необхідних реєстраційних та облікових 

документів повідомляти їм достовірні особисті дані; 

3.2.   дотримуватися норм і правил протипожежної безпеки, техніки безпеки при 

користуванні електроприладами та побутовою технікою. Економно витрачати 

електроенергію та воду; 

3.3. дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, підтримувати чистоту і порядок у 

кімнаті, місцях загального користування та на території (обов’язкове чергування згідно з 

графіком, прибирання приміщень Центру); 
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3.5. дотримуватися загальних норм і правил культури поведінки, зберігати тишу та 

шанобливо ставитися до  інших Мешканців; 

3.6. користування стаціонарним телефоном для міжміських дзвінків та дзвінків мобільних 

операторів тільки після дозволу директора Центру (міські дзвінки здійснюються тільки з 

дозволу чергового адміністратора); 

3.7. спілкування з друзями та рідними в гуртожитку проходить з 08:00 до 20:00 після 

надання документів, які підтверджують особу та дозволу адміністрації гуртожитку; 

3.8. звільнити кімнату у задовільному стані після здачі майна, яке надавалося в 

користування, після закінчення терміну дії Договору або за наказом директора. 

 

 

Мешканцям забороняється: 

3.9. вживати алкоголь, наркотичні та токсичні речовини у період проживання в Центрі; 

3.10. поводитися брутально, заходити без дозволу у службові приміщення; 

3.11. пошкоджувати чи привласнювати майно Центру (у такому разі всі збитки 

відшкодовує Мешканець в двохкратному розмірі); 

3.12. утримувати в Центрі домашніх тварин; 

3.13. залишати дитину (дітей) без нагляду.  

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРУ 

4.1. Мешканці Центру беруть на себе повну відповідальність за життя, стан здоров’я, 

безпеку та виховання своєї дитини (дітей) у Центрі та поза його межами; 

4.2. Мешканці несуть відповідальність за збереження наданих їм предметів 

індивідуального та загального користування, матеріальних цінностей Центру. 

 

V. ВІДРАХУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ІЗ ЦЕНТРУ 

Відрахування  Мешканців із Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру на 

підставі: 

- закінчення встановленого терміну перебування у Центрі; 

- особистої заяви особи, котра тимчасово проживає в Центрі;  

- засвідчених фактів ухилення від доручень та вказівок спеціаліста щодо вирішення 

складних життєвих обставин, за яких особа потрапила до Центру;  

- у разі грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку 

Центру. 

 

 

З правилами внутрішнього розпорядку  ознайомлен__: 

___________________     ___________________________ 

 (дата)                                     (підпис особи ) 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток  № 3 

 до договору 

      ЗАТВЕРДЖУЮ 

       _________________________ 

                                   (підпис)                                                           
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       “___”______________20___р. 

 

АКТ   

прийому-передачі матеріальних цінностей 
 

Я, комендант гуртожитку _______________________________, передав в тимчасове особисте 

користування клієнта Центру ____________________________ наступні матеріальні цінності: 

                                                           (П.І.п/Б. клієнта) 

№ Найменування Кількість 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Примітки 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Я, клієнт Центру ____________________________________________________, прийняв __ 

(прізвище, ініціали клієнта) 

вищевказані матеріальні цінності та зобов’язуюсь повернути їх по закінченню терміну 

тимчасового перебування в повному обсязі та неушкодженими, в разі пошкодження майна 

зобов’язуюсь відшкодувати завдані збитки. 

 

Матеріальні цінності передав  _____________  ___________________________ 

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

Матеріальні цінності прийняв  _____________  ___________________________ 

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

Матеріальні цінності повернув _____________  ___________________________ 

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

Матеріальні цінності прийняв  _____________  ___________________________ 

                                                                     (підпис)                    (прізвище, ініціали) 

 

 

 

Додаток  № 4 

 до договору 

 Директору  

Від __________________________________ 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
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ЗАЯВА 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з 

виданих на моє ім’я документів (сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які 

надаю про себе) з метою забезпечення житлово-комунальних, соціальних послуг, 

адміністративно – правових, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, тощо. 

 

«______» ________________________р.     _______________ 

                    (підпис) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку моїх персональних даних та персональних даних 

____________________________________________________________________, законним 

представником, якої (яких) являюся з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з 

виданих на моє ім’я документів (сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які 

надаю про себе) з метою забезпечення житлово - комунальних, соціальних послуг, 

адміністративно – правових, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, тощо. 

 

«______» ________________________р.     _______________ 

                    (підпис) 

 

 

 

Додаток № 1 до наказу  

№____ від _________ 

       

           "___"_______201__ р.                                                             

Директору  

Від __________________________________ 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
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НАПРАВЛЕННЯ №_____ 

для проходження медичного огляду та флюорографії 

з метою отримання дозволу на тимчасове проживання у гуртожитку 

 

П.І.Б.________________________________________________ 

Дата народження_____________________      Стать_______________ 

Освіта________________________    Місце роботи_____________________________ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 

Флюорографія:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Лікар-терапевт________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Лікар-інфекціоніст_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Нарколог_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Психіатр _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лікар іншої спеціальності (при необхідності)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Висновок та рекомендації_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                    (М.П. медичного закладу) 

 

 

Картка первинного опитування клієнта 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

клієнта____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Дата народження 

«___»____________р. Місце народження _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Соціальний статус__________________ Сімейний стан___________________________________ 
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Склад сім’ї (кількість осіб, їх вік та родинні зв’язки):  

1. _________________________________  5. ______________________________________ 

2. __________________________________ 6. ______________________________________ 

3. __________________________________ 7. ______________________________________ 

4. __________________________________ 8. ______________________________________ 

 

Освіта 

__________________________________________________________________________________ 

(вища, н\вища. базова вища,середня,н/середня,початкова) 

Кваліфікація (професія) _____________________________________________________________ 

Місце роботи/навчання ______________________________________________________________ 

Адреса (на момент зарахування): - реєстрації ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- проживання ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дата зарахування «___»_____________________________р. 

Назва установи, що направила________________________________________________________ 

Причина звернення__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Опис проблеми клієнта ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Відомості про стан здоров’я __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Потреби клієнта ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дані про попереднє місця проживання _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дані про попередні місця реєстрації  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 Відомості про родинні зв’язки  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Додаткова інформація _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Картка первинного опитування заповнена зі слів клієнта. 

 

 

Дата звернення_________________  _____________________  ___________________________      

                                                                (підпис та посада особи, яка здійснювала прийом)   

 

 

Н А К А З 

Від  «___» __________ р.            м. Дніпро                                         № _____ 

     

 

Про поселення у гуртожиток 

        

У відповідності до Статуту та згідно Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими  установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності», 
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НАКАЗУЮ: 

 Поселити  в гуртожиток _______________________________________________  на 

тимчасове проживання  в гуртожиток, який знаходиться за адресом: 

__________________________________________________ на ___-му поверсі, кімната              

№ ______ має житлову площу ____ кв. м  ( ____ особи ) з __________________ на термін 

________________.  

1. Гол. бухгалтеру скласти калькуляцію з надання послуг. 

2. Відповідальним особам забезпечити надання  послуг клієнту. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Підстава:     Заява клієнта ______________________ 

   Договір № ___ від _____.___________ ______ р. 

 

Директор             

 

З наказом ознайомлені: 

                                 

 

 

 

 

 

1. Направлення. 

2. Реєстраційна довідка, що підтверджує статус ВПО з тимчасово окупованої території 

України, районів проведення антитерористичної операції, яка видана територіальним 

управлінням праці та соціального захисту населення та погодженої відповідним 

територіальним підрозділом державної еміграційної служби України. 

3. Копії документів, що засвідчують особу (паспорт/ свідоцтво про народження (діти 

до 16 років), ідентифікаційний номер) 

4. Письмова заява отримувача послуг. 

5. Довідки з лікувального закладу про стан здоров’я (за формою направлення) 

6. Договір про надання послуг. 

7. Розрахунок вартості послуг. 

8. Правила внутрішнього розпорядку (додаток до договору). 

9. Згода отримувача послуг на обробку персональних даних. 

10. Акт прийому-передачі матеріальних цінностей. 

11. Наказ про поселення.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір № ___________ 

1.3. Перелік документів 

при  поселенні в гуртожиток для внутрішньо переміщених  осіб 

 

1.4. Зразки документів 

для поселення в гуртожиток навчальних закладів профтехосвіти внутрішньо 

переміщених  осіб 
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                                                  про надання/отримання послуг  

 

 

______________________________________________________________ (далі - 

Центр), в особі директора __________________, який діє на підставі Статуту та згідно 

Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими  установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», з однієї сторони та 

громадянин України__________________________________________________________ 

(далі – Клієнт), що діє на підставі власного волевиявлення та має статус внутрішньо  

переміщеної особи з тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції  та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення (далі - 

статус ВПО), з іншої сторони уклали цей Договір  про наступне: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Центр надає, а Клієнт отримує в порядку та на умовах, визначених цим Договором, 

послуги з  тимчасового проживання (розміщенню) в приміщенні, яке знаходиться за 

адресою: _____________________________________________________________________, 

на ____ му поверсі, кімната № _____ має житлову площу _________ кв.м  ( ___ особи). 

2. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ  

2.1. Приміщення надається на строк не більше ніж на один календарний рік. Термін дії 

повинен закінчуватись не пізніше 31 липня поточного року  з моменту прийняття його за 

актом передання-приймання, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою 

Центру. 

2.2. Строк розміщення може бути змінений лише за згодою Сторін. Строк дії даного 

Договору не  може бути продовжений автоматично. Фактичне використання приміщення 

після закінчення Договору не є продовженням Договору на новий строк. Продовження 

терміну дії Договору оформлюється у вигляді підписання додаткової угоди чи Договору у 

новій редакції. 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ  

3.1. Вартість послуг Центру визначається згідно показниках лічильників та рахунків 

відповідних організацій у перерахунку в гривнях  на 1 м2 житлової площі, яку займає 

Клієнт, і складається із показників: 

- послуги  з утримання будинку та прибудинкової території; 

- централізованого опалення; 

- водопостачання та водовідвід: 

- вивіз сміття; 

- електропостачання 

3.2. Вартість послуг Центра сплачується Центру  в безготівковому порядку на рахунок 

останнього в зазначеній ним банківській установі. Оплата здійснюється  на підставі 

рахунку, наданого Центром, не пізніше 3  з дня отримання рахунку. 

3.3. Оплата комунальних послуг, якими користується Клієнт у приміщенні, здійснюється  

Клієнтом самостійно та своєчасно на підставі рахунку, згідно тарифів відповідних 

організацій, з якими Центр уклав договори, та тарифу на послуги з утримання будинку та 

прибудинкової території. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ 

4.1.  Центр бере на себе зобов’язання: 

4.1.1. Розмістити на тимчасове проживання Клієнта в 3-х денний строк з моменту надання 

повного пакету документів, набрання чинності цим Договором за актом передання-

приймання, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою Центру. В акті 

передання-приймання зазначається технічний стан приміщення, інженерного 

устаткування в приміщенні на момент передання в користування;  
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4.1.2. Центр  передає Клієнту в користування  приміщення за умови наявності довідки з 

лікувального закладу про стан здоров’я Клієнта (за формою направлення); 

4.1.3. Забезпечити:  

- комплексом послуг (користування душем, туалетом, кімнатою для прання, 

харчоблоком (кухнею на весь період проживання);  

- предметами індивідуального та загального користування (побутова техніка, меблі, 

м’який інвентар, посуд, постільний комплект тощо); 

4.2. Центр має право: розірвати даний договір, письмово попередивши Клієнта не пізніше 

ніж за 2 (два) тижні 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА 

5.1.  Клієнт має  право: 
5.1.3. Облаштовувати приміщення на власний розсуд за згодою з адміністрацією в 

письмовій формі; 

5.1.4. Міняти замки дверей приміщення, укріплювати такі двері за згодою з 

адміністрацією; 

5.2. Клієнт зобов'язаний: 

5.2.14. Повідомляти працівникам Центру достовірну інформацію щодо своєї особи та 

ситуації, що склалася; 

5.2.15. Надати документ підтверджуючий статус  ВПО з тимчасово окупованої території 

України, районів проведення антитерористичної операції; 

5.2.16. Надати довідку з лікувального закладу про стан здоров’я (за формою направлення); 

5.2.17. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Центру; 

5.2.18. Виконувати всі рекомендації працівників центру та докладати активних зусиль до 

якнайшвидшого вирішення власних проблем; 

5.2.19. Виконувати вимоги працівників Центру щодо підтримання у належному стані 

кімнати та приміщення Центру, передбаченому санітарними і протипожежними 

правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-

технічного інженерного устаткування; 

5.2.20. Дотримуватись правил громадського порядку; 

5.2.21. Ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини, за  власні кошти 

відшкодовувати зіпсоване або втрачене майно Центру; 

5.2.22. У разі, завершення терміну дії договору, у разі порушення правил внутрішнього 

розпорядку, та дострокового розірвання даного договору з ініціативи однієї із Сторін, 

протягом 3 діб  звільнити приміщення, передбачений п.3 даного договору з обов'язковою 

сплатою комунальних платежів на день звільнення приміщення; 

5.2.23. Не здійснювати перебудову та перепланування приміщення; 

5.2.24. Не міняти замки дверей приміщення, укріплювати такі двері без згоди з 

адміністрацією; 

5.2.25. Здійснювати поточний ремонт приміщення;  

5.2.26. Безперешкодно допускати Центр до приміщення з метою перевірки його 

використання у відповідності до цього Договору. 

6 .  ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ  

6.1. Після закінчення строку розміщення, визначеного цим Договором, або у разі 

дострокового розірвання договору, Клієнт зобов'язаний передати Центру приміщення 

протягом 3-х днів за актом передання-приймання. 

6.2.Приміщення вважається фактично переданим з моменту підписання акта передання-

приймання Сторонами та його скріплення печаткою Центру. 

6.3.Оплата послуг Клієнта та комунальних послуг, якими користувався Клієнт у 

приміщенні здійснюється Клієнтом на день фактичного звільнення приміщення. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
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Уразі порушення положень цього Договору Сторони несуть відповідальність в 

межах взятих на себе зобов’язань в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі: 

8.5. невиконання Клієнтом взятих на себе зобов’язань;  

8.6. несвоєчасної сплати Клієнтом отриманих послуг; 

8.7. систематичного або одноразового грубого порушення Клієнтом Правил 

внутрішнього розпорядку Центр; 

8.8. тощо. 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

 

10.1. Даний Договір складено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну 

силу; 

10.2. Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.  

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 

“___”_______________20___ р. 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ЦЕНТР                                                                                  КЛІЄНТ 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Директор_______________________ 

м.п. 

______________________________________

______________________________________ 

(П.І.Б) 

______________________________________ 

 Паспорт 

______________№______________________ 

Виданий 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

 

ІНН__________________________________ 

  

 

________________________ 

(підпис)  
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Додаток  № 1 

 до договору 

             Директору  

      _______________________________________  

     _______________________________________  

      _______________________________________ 

           ______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

                                                                               

(П.І.п/Б., дата народження, паспортні дані,            

довідка про статус, контактний телефон ) 

 

З А Я В А 

 Прошу зарахувати мене** на тимчасове перебування до гуртожитку в зв’язку з  -

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________     Підпис ____________  

 

 

** - у випадку, коли є діти/дитина  віком до 18 років, дописати: “і мою дитину/дітей”, 

вказати її/їхнє П.І.п/Б., рік народження, (свідоцтво про народження  серія №____ від 

_________) 
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Додаток  № 2 

 до договору 

          

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

для мешканців гуртожитку  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.6. ___________________________________________________ (далі – Центр) надає 

послуги тимчасового розміщення в гуртожитку навчального закладу, яке 

відремонтоване за рахунок коштів Євросоюзу, особам мають статус ВПО з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції. 

1.7. Основними завданнями Центру є тимчасове розміщення осіб, які мають статус 

ВПО з тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції. 

1.8. Правила внутрішнього розпорядку поширюються на всіх Мешканців Центру. 

1.9. У разі порушення правил внутрішнього розпорядку, особа висиляється з 

гуртожитку без подальшого поновлення перебування. 

1.10. Мешканці Центру повинні ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку 

(підтвердити ознайомлення підписом) і суворо їх дотримуватися. 

 

ІІ. ПРАВА МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРУ 

Мешканці мають право: 

2.1. тимчасово проживати в Центрі за направленням Благодійного фонду «Допомога 

Дніпра», органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування на термін, який 

зазначається  в договорі. 

2.3. отримувати комунальні послуги, побутові послуги за вартістю згідно затвердженої 

калькуляції, яка базується на показниках лічильників та рахунків відповідних організацій 

у перерахунку в гривнях  на 1 м2 житлової площі, займаємою Мешканцем. 

2.4. відлучатися з Центру на тривалий час, реєструючись в журналі та повідомляючи 

чергового працівника Центру (тривалість  відлучення вказується у відповідному журналі);  

2.5. за власним бажанням припиняти перебування в Центрі раніше заявленого терміну 

згідно з установленим порядком. 

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРУ 

Мешканці зобов’язані: 

3.1.  при оформленні працівниками Центру необхідних реєстраційних та облікових 

документів повідомляти їм достовірні особисті дані; 

3.2.   дотримуватися норм і правил протипожежної безпеки, техніки безпеки при 

користуванні електроприладами та побутовою технікою. Економно витрачати 

електроенергію та воду; 

3.3. дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, підтримувати чистоту і порядок у 

кімнаті, місцях загального користування та на території (обов’язкове чергування згідно з 

графіком, прибирання приміщень Центру); 

3.5. дотримуватися загальних норм і правил культури поведінки, зберігати тишу та 

шанобливо ставитися до  інших Мешканців; 

3.6. користування стаціонарним телефоном для міжміських дзвінків та дзвінків мобільних 

операторів тільки після дозволу директора Центру (міські дзвінки здійснюються тільки з 

дозволу чергового адміністратора); 
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3.7. спілкування з друзями та рідними в гуртожитку проходить з 08:00 до 20:00 після 

надання документів, які підтверджують особу та дозволу адміністрації гуртожитку; 

3.8. звільнити кімнату у задовільному стані після здачі майна, яке надавалося в 

користування, після закінчення терміну дії Договору або за наказом директора. 

 

 

Мешканцям забороняється: 

3.9. вживати алкоголь, наркотичні та токсичні речовини у період проживання в Центрі; 

3.10. поводитися брутально, заходити без дозволу у службові приміщення; 

3.11. пошкоджувати чи привласнювати майно Центру (у такому разі всі збитки 

відшкодовує Мешканець в двохкратному розмірі); 

3.12. утримувати в Центрі домашніх тварин; 

3.13. залишати дитину (дітей) без нагляду.  

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРУ 

4.1. Мешканці Центру беруть на себе повну відповідальність за життя, стан здоров’я, 

безпеку та виховання своєї дитини (дітей) у Центрі та поза його межами; 

4.2. Мешканці несуть відповідальність за збереження наданих їм предметів 

індивідуального та загального користування, матеріальних цінностей Центру. 

 

V. ВІДРАХУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ІЗ ЦЕНТРУ 

Відрахування  Мешканців із Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру на 

підставі: 

- закінчення встановленого терміну перебування у Центрі; 

- особистої заяви особи, котра тимчасово проживає в Центрі;  

- засвідчених фактів ухилення від доручень та вказівок спеціаліста щодо вирішення 

складних життєвих обставин, за яких особа потрапила до Центру;  

- у разі грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку 

Центру. 

 

 

З правилами внутрішнього розпорядку  ознайомлен__: 

___________________     ___________________________ 

 (дата)                                     (підпис особи ) 
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                                                                                                                                   Додаток  № 3 

 до договору 

      ЗАТВЕРДЖУЮ 

       _________________________ 

                                   (підпис)                                                           

       “___”______________20___р. 

 

АКТ   

прийому-передачі матеріальних цінностей 
 

Я, комендант гуртожитку _______________________________, передав в тимчасове особисте 

користування клієнта Центру ____________________________ наступні матеріальні цінності: 

                                                           (П.І.п/Б. клієнта) 

№ Найменування Кількість 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Примітки 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Я, клієнт Центру ____________________________________________________, прийняв __ 

(прізвище, ініціали клієнта) 

вищевказані матеріальні цінності та зобов’язуюсь повернути їх по закінченню терміну 

тимчасового перебування в повному обсязі та неушкодженими, в разі пошкодження майна 

зобов’язуюсь відшкодувати завдані збитки. 

 

Матеріальні цінності передав  _____________  ___________________________ 

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

Матеріальні цінності прийняв  _____________  ___________________________ 

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

Матеріальні цінності повернув _____________  ___________________________ 

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

Матеріальні цінності прийняв  _____________  ___________________________ 

                                                                     (підпис)                    (прізвище, ініціали) 
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Додаток  № 4 

 до договору 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з 

виданих на моє ім’я документів (сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які 

надаю про себе) з метою забезпечення житлово-комунальних, соціальних послуг, 

адміністративно – правових, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, тощо. 

 

«______» ________________________р.     _______________ 

                    (підпис) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку моїх персональних даних та персональних даних 

____________________________________________________________________, законним 

представником, якої (яких) являюся з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з 

виданих на моє ім’я документів (сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які 

надаю про себе) з метою забезпечення житлово - комунальних, соціальних послуг, 

адміністративно – правових, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, тощо. 

 

«______» ________________________р.     _______________ 

                    (підпис) 

 

 

 

Директору  

Від __________________________________ 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Директору  

Від __________________________________ 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток № 1 до наказу  

№____ від _________ 

       

           "___"_______201__ р.                                                             

                                                                                                          

НАПРАВЛЕННЯ №_____ 

для проходження медичного огляду та флюорографії 

з метою отримання дозволу на тимчасове проживання у гуртожитку 

 

П.І.Б.________________________________________________ 

Дата народження_____________________      Стать_______________ 

Освіта________________________    Місце роботи_____________________________ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 

Флюорографія:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Лікар-терапевт________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Лікар-інфекціоніст_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Нарколог_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Психіатр _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лікар іншої спеціальності (при необхідності)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Висновок та рекомендації_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                    (М.П. медичного закладу) 
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Картка первинного опитування клієнта 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

клієнта____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Дата народження 

«___»____________р. Місце народження _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Соціальний статус__________________ Сімейний стан___________________________________ 

Склад сім’ї (кількість осіб, їх вік та родинні зв’язки):  

5. ______________________________________  5. ______________________________________ 

6. ______________________________________  6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 8. ______________________________________ 

 

Освіта 

__________________________________________________________________________________ 

(вища, н\вища. базова вища,середня,н/середня,початкова) 

Кваліфікація (професія) _____________________________________________________________ 

Місце роботи/навчання ______________________________________________________________ 

Адреса (на момент зарахування): - реєстрації ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- проживання ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дата зарахування «___»_____________________________р. 

Назва установи, що направила________________________________________________________ 

Причина звернення__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Опис проблеми клієнта ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Відомості про стан здоров’я __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Потреби клієнта ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дані про попереднє місця проживання _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дані про попередні місця реєстрації  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Відомості про родинні зв’язки  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Додаткова інформація _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Картка первинного опитування заповнена зі слів клієнта. 

 

 

Дата звернення_________________  _____________________  ___________________________      

                                                                (підпис та посада особи, яка здійснювала прийом)   
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Н А К А З 

Від  «___» __________ р.            м. Дніпро                                         № _____ 

     

 

Про поселення у гуртожиток 

        

У відповідності до Статуту та згідно Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими  установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності», 

 

НАКАЗУЮ: 

 Поселити  в гуртожиток _______________________________________________  на 

тимчасове проживання  в гуртожиток, який знаходиться за адресом: 

__________________________________________________ на ___-му поверсі, кімната              

№ ______ має житлову площу ____ кв. м  ( ____ особи ) з __________________ на термін 

________________.  

4. Гол. бухгалтеру скласти калькуляцію з надання послуг. 

5. Відповідальним особам забезпечити надання  послуг клієнту. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Підстава:     Заява клієнта ______________________ 

   Договір № ___ від _____.___________ ______ р. 

 

Директор             

 

З наказом ознайомлені: 
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- Закон України «Про професійно-технічну освіту», ст.21, ст.51 

 

- Постанова КМУ від 5 серпня 1998 р. N 1240 «Про затвердження Положення про 

професійно-технічний навчальний заклад», ст.7, ст.8, ст.38  

 

- Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими  установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності»  

 

- Постанова КМУ  від 20 травня 2015 року № 305 «Про внесення змін до постанови 

КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими  установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

 

- Наказ № 284/423/173 від 28.03.2011 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я «Про 

встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських 

гуртожитках» 

 

- Наказ № 84 від 27.04.2015  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово - комунального господарства України «Про затвердження Положення про 

гуртожитки» 

 

- Закон України «Про охорону здоров’я» розділ ІІ ст. 6 

 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»  

 

- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» ст. 11, ст. 15       

 

- Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз",  

 

- Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого 

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" 

 

 

 

 

 

2. Нормативні документи 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2586-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

