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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Правила внутрішнього розпорядку розроблені відповідно до 

чинного законодавства України,  Положення про інститут і регламентують 

виробничі відносини між адміністрацією і співробітниками, умови праці, 

порядок прийому та звільнення працівників, норми трудової дисципліни, 

етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо. Вони мають на 

меті забезпечити організовану, плідну та творчу працю, високий рівень 

трудової дисципліни, сприяти поліпшенню якості підготовки фахівців, 

зростанню громадського визнання інституту. 

1.2 Правила внутрішнього розпорядку поширюються на: адміністрацію, 

науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти,  слухачів, 

працівників всіх підрозділів та служб інституту, а також інших осіб, які 

працюють в інституті. 

Крім того, відносини між адміністрацією і здобувачами вищої освіти 

щодо навчання регламентуються окремими Угодами. 

1.3 Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього 

розпорядку, а також організацією контролю за їх виконанням вирішує 

Директор інституту в межах наданих йому повноважень, а у випадках, 

передбачених чинним законодавством, спільно або за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

1.4 Трудова дисципліна в інституті базується на свідомому і 

сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є 

необхідною умовою ефективної праці та результативності навчального 

процесу. Кожний співробітник проявляє турботу про піднесення рівня 

діяльності інституту, зберігає накопичений досвід та наступництво як 

запоруку стабільності і подальшого його розвитку. 

Основними методами забезпечення трудової дисципліни є переконання 

та заохочення до плідної сумлінної праці. Проте, до порушників дисципліни і 

порядку, визначених у Правилах внутрішнього розпорядку, можуть 

застосовуватись заходи дисциплінарного впливу аж до звільнення з роботи. 

1.5 Правила внутрішнього розпорядку в інституті набувають чинності 

після затвердження їх Конференцією трудового колективу, Директором і 

погодження з Головою первинної профспілкової організації. Доповнення та 

зміни до Правил внутрішнього розпорядку вносяться в такому ж порядку. 

 

2 ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1 Призначення на посаду, звільнення з посади науково-педагогічних 

працівників, педагогічних працівників, інших працівників ВТЕІ КНТЕУ 

регулюються законодавством про працю, Законом України «Про вищу 

освіту» й іншими законодавчими актами.  
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Працівники інституту приймаються на роботу за строковими трудовими 

договорами, в тому числі за контрактами. Науково-педагогічні працівники 

приймаються на роботу на конкурсній основі.  

2.2 При прийнятті на роботу працівник, що працевлаштовується, подає 

адміністрації: заяву, оформлену у встановленому порядку, трудову книжку, 

диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, військовий 

білет (для військовозобов'язаних), медичний висновок про стан здоров'я 

(довідка про проходження флюорографічного огляду, довідка про 

проходження попереднього психіатричного огляду (для науково-педагогічних 

працівників), посвідчення по інвалідності, довідка МСЕК тощо), пред’являє 

паспорт та ідентифікаційний код.  

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 

подають документи про відповідну освіту чи професійну підготовку (диплом, 

атестат, посвідчення), копії яких завіряються інспектором відділу кадрів 

інституту і залишаються в особовій справі працівника. 

Відсутність хоча б одного з перелічених документів є підставою не 

розглядати питання про прийом на роботу працівника. 

2.3 Забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, 

відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та 

документи, подання яких не передбачено законодавством. 

2.4 Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників – деканів факультету, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, 

старших викладачів, асистентів, укладенню строкового трудового договору 

(контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого 

прописаний в Положенні про порядок конкурсного відбору науково-

педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ, який затверджений вченою радою 

інституту.  

Для організації проведення конкурсного відбору науково-педагогічних 

працівників функціонує конкурсна комісія ВТЕІ КНТЕУ. 

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього 

процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-

педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до 

проведення конкурсного заміщення цих посад.  

Трудові відносини з науково-педагогічними, педагогічними,  іншими 

категоріями працівників та Вінницьким торговельно-економічним 

інститутом КНТЕУ  регулюються контрактом, який укладається на строк, 

визначений відповідно до чинного законодавства або ж на строк 

встановлений сторонами. 

2.5 Працівники інституту можуть працювати за сумісництвом 

відповідно до чинного законодавства. 

2.6 При прийомі на роботу працівник проходить співбесіду з особами, 

які відповідають за діяльність тієї чи іншої ділянки роботи. Особа, яка 

проводить співбесіду, на заяві працівника ставить свій підпис з висновками 

щодо прийому на роботу: згоден чи проти і вказує причину. На заяві 

зазначається пропозиція щодо терміну дії контракту.  
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2.7 Працівник не може бути допущений до роботи без укладення 

трудового договору, оформленого наказом директора та повідомлення  

центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 

реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне  соціальне страхування про прийняття 

працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

2.8 На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, оформляється трудова 

книжка. Для тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за 

основним місцем роботи.  

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про 

порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 

організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і 

Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року 

№ 58. 

Трудові книжки працівників зберігаються у відділі кадрів інституту як 

документи суворої звітності, у зв’язку з цим обмежується доступ сторонніх 

осіб до приміщення, де зберігаються особові справи та трудові книжки. 

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачі 

трудових книжок покладається на посадову особу, уповноважену 

Директором інституту. 

2.9 До початку роботи за укладеним трудовим договором (контрактом) 

уповноваженні особи інституту зобов’язані : 

а) роз’яснити працівнику його права та обов’язки; 

б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку,  

Колективним договором та посадовою інструкцією; 

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 

для роботи засобами; 

г) проінструктувати працівника з правилами охорони праці, техніки 

безпеки, техногенної та пожежної безпеки, правилами поводження з 

електроприладами. 

2.10 Припинення трудового договору (контракту) здійснюється лише 

на підставах, передбачених чинним законодавством. 

Працівники інституту мають право розірвати трудовий договір 

(контракт), попередивши про це адміністрацію письмово за 2 тижні. Після 

закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а 

адміністрація інституту зобов’язана видати йому належно оформлену 

трудову книжку і провести з ним розрахунок. 

2.11 Припинення трудового договору (контракту) та його розірвання з 

ініціативи адміністрації допускається у випадках передбачених чинним 

законодавством та умовами трудового договору (контракту). 

2.12 Звільнення науково-педагогічних працівників у зв’язку із 

скороченням обсягів робіт може мати місце тільки в кінці навчального року, 

якщо інше не обумовлено у контракті. 
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2.13 Звільнення працівників у випадках ліквідації інституту, 

скорочення штатів працівників здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. Звільнення працівників, які є матеріально-відповідальними 

особами, здійснюється за умови передачі матеріальних цінностей іншій 

особі, призначеній зігно наказу директора. 

2.14 Припинення трудового договору (контракту) оформляється 

наказом директора. 

2.15 В день звільнення, працівнику видають належним чином 

оформлену трудову книжку і проводять з ним повний розрахунок, відповідно 

до чинного законодавства. 

2.16 Запис про звільнення у трудовій книжці здійснюється згідно з 

чинним законодавством із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. 

Днем звільнення вважається останній робочий день. 

 

3 ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Працівники мають право на: 

–  внесення пропозицій щодо покращення діяльності інституту; 

–  участь у громадському самоврядуванні; 

– підвищення кваліфікації; 

– безпечні умови праці; 

– оскарження дій адміністрації в установленому порядку.  

Науково-педагогічні працівники, крім вищевказаного, мають право на 

захист професійної честі та гідності, вільний вибір форм та методів навчання, 

виявлення педагогічної ініціативи, індивідуальну педагогічну діяльність. 

3.2 Працівники інституту зобов’язані: 

 додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-

правових актів України; 

 працювати сумлінно, дотримуватись навчального режиму, вимог 

Положення про інститут, Правил внутрішнього розпорядку, дисципліни 

праці;  

 виконувати вимоги щодо техніки безпеки, гігієни праці, 

протипожежної охорони, передбачені правилами та інструкціями, 

користуватись необхідними засобами індивідуального захисту, своєчасно 

проходити медичне обстеження; 

 зберігати обладнання, інвентар, матеріали, книжковий фонд тощо. 

Крім цього, науково-педагогічні працівники повинні: 

– забезпечувати умови для засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти 

розвитку здібностей здобувачів вищої освіти; 

 особистим прикладом виховувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших чеснот; 
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 виховувати у здобувачів вищої освіти повагу до батьків, жінки, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни 

походження, державного й соціального устрою, цивілізації, дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища; 

 готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

здобувача вищої освіти; 

 захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

іншим шкідливим звичкам; 

 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність 

і загальну культуру; 

 здійснювати роботу з виховання здобувачів вищої освіти, у тому 

числі в позанавчальний час; 

 проводити наукові дослідження й брати участь у впровадженні цих 

досліджень; 

 вдосконалювати теоретичні знання, педагогічну майстерність, 

методи ведення наукової роботи; 

 виявляти причини неуспішності здобувачів вищої освіти, надавати їм 

допомогу в організації самостійних занять, брати участь у профорієнтаційній 

роботі; 

 керувати науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти; 

 здійснювати постійний зв’язок з випускниками інституту, вивчати їх 

виробничу діяльність і на основі її аналізу вдосконалювати роботу з навчання 

й виховання здобувачів вищої освіти; 

 виконувати науково-дослідну роботу у встановлені терміни на 

високому науково-методичному рівні. 

3.3 Конкретні обов’язки, які повинен виконувати кожний працівник за 

своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначаються 

індивідуальними планами, посадовими інструкціями і положеннями, 

затвердженими в установленому порядку; кваліфікаційними довідниками 

посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій 

робітників; Положенням про інститут, Правилами внутрішнього розпорядку 

у ВТЕІ КНТЕУ; умовами трудового договору (контракту). 

3.4 Керівництво факультетом здійснює декан факультету. У випадку 

відсутності декана факультету його обов’язки виконує заступник декана. 

Декан факультету працює під безпосереднім керівництвом заступника 

директора з навчально-методичної роботи та заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

Декан факультету зобов’язаний: 

 у роботі керуватися Статутом університету, Положенням про 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Правилами 

внутрішнього розпорядку у Вінницькому торговельно-економічному 
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інституті КНТЕУ, відповідними нормативними документами, 

розпорядженнями керівництва; 

 дотримуватися вимог трудової дисципліни та виконувати правила 

пожежної та загальної безпеки; 

 нести персональну відповідальність за якість роботи працівників 

деканату по організації навчально-виховного процесу, ведення навчальної 

документації та підготовки документів по виконанню навчального плану 

здобувачами вищої освіти факультету та іншої вихідної документації; 

 координувати навчальну, виховну, наукову, методичну роботу на 

закріплених за факультетом кафедрах, нести відповідальність за результати 

роботи всього факультету; 

 забезпечувати виконання навчальних планів та програм викладачами 

кафедр, здійснювати контроль за навчальним процесом, за виконанням 

розкладу аудиторних занять, сесій, підсумкового контролю, державної 

атестації, заходів акредитаційного самоаналізу; 

 брати участь в розробці проектів навчальних планів спеціальностей, 

програм дисциплін; 

 затверджувати плани роботи кафедр факультету та індивідуальні 

плани роботи викладачів факультету і контролювати їх виконання; 

 відвідувати заняття викладачів факультету; 

 контролювати формування якісного викладацького складу кафедр, 

розподіл та виконання навчального навантаження викладачами; 

 координувати діяльність кафедр факультету з розробки підручників, 

навчальних та методичних посібників, з формування та вдосконалення 

навчально-методичних комплексів дисциплін та спеціальностей; 

 погоджувати склад екзаменаційних комісій, контролювати терміни 

та якість організації кваліфікаційного екзамену, захистів випускних 

кваліфікаційних проектів (робіт); 

 приймати рішення щодо контролю та оптимізації організації 

навчально-виховної роботи на факультеті; 

 брати участь у профорієнтаційній роботі інституту; 

 регулярно проводити виробничі наради з поточних питань 

(підготовка до сесії, навчальна дисципліна) із завідувачами кафедр 

факультету, старостами та наставниками академічних груп; 

 здійснювати особистий прийом викладачів, відвідувачів у спеціально 

визначені години та дні; 

 контролювати роботу по проведенню акредитаційного самоаналізу 

кафедр та спеціальностей факультету, нести особисту відповідальність за 

своєчасне виконання запланованих ліцензійних та акредитаційних заходів. 

3.5 Забороняється відволікати викладачів інституту від виконання їх 

безпосередніх обов’язків для участі в різних заходах та роботах, не 

пов’язаних з навчальним процесом, та за рахунок навчального часу, а також 

інших працівників від виконання професійних обов’язків в робочий час, за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством. 
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4 ПРАВА І ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

4.1 Адміністрація інституту має право: 

 вимагати від працівника неухильного дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку, виконання його службових обов’язків, наказів і 

розпоряджень Директора, керівних осіб адміністрації, дотримання норм 

педагогічної етики; 

 застосовувати до порушників заходи громадського та 

дисциплінарного впливу згідно з чинним законодавством та положеннями, 

викладеними у Правилах внутрішнього розпорядку у ВТЕІ КНТЕУ. 

4.2 Адміністрація інституту зобов’язана: 

 забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне 

технічне обладнання всіх робочих місць, створювати безпечні умови праці, 

необхідні для виконання працівниками службових обов’язків; 

 забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного 

процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи 

науково-педагогічних та інших працівників інституту відповідно до 

спеціальності та кваліфікації; 

 визначити науково-педагогічним працівникам робочі місця, 

своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними 

засобами роботи; 

 вживати заходи щодо удосконалення навчально-виховного процесу, 

впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та 

інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи інституту; 

 організовувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

інших кадрів як в інституті, так і, відповідно до угод, в інших навчальних 

закладах; 

 укладати та розривати трудові договори, контракти з керівниками 

структурних підрозділів, науково-педагогічними та іншими працівниками 

відповідно до чинного трудового законодавства України та Закону України 

«Про вищу освіту»; 

 доводити до відома науково-педагогічних працівників наприкінці 

навчального року (до надання відпустки) обсяги педагогічної роботи в 

наступному навчальному році; 

 видавати стипендію здобувачам вищої освіти, заробітну плату 

науково-педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки; 

 надавати відпустки всім працівникам інституту відповідно до 

графіка відпусток; 

 дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати 

засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової 

дисципліни; 

 дотримуватись умов Колективного договору, з розумінням ставитись 

до повсякденних потреб працівників інституту, всіх учасників навчального 

процесу і забезпечувати надання їм установлених законом пільг і привілеїв; 
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 своєчасно подавати органам виконавчої влади встановлену 

статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про 

діяльність інституту; 

 забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, вентиляції, 

обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу 

працівників та здобувачів вищої освіти інституту. 

  

5 РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО  ВИКОРИСТАННЯ 

 

5.1 Для науково-педагогічних працівників встановлено шестигодинний 

робочий день. Робочий час науково-педагогічного працівника включає 

обов’язкове навчальне навантаження, підготовку навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, які викладає, а також проведення науково-дослідної 

роботи за профілем кафедри, факультету, інституту, виконання іншої роботи, 

передбаченої індивідуальним планом. У випадку необхідності, викладач 

може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов’язковий 

обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим 

планом, в межах свого робочого часу в обсязі до 150 годин на навчальний рік 

за рахунок відповідного зменшення інших видів робіт (Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах). 

Час обов’язкового перебування викладача на робочому місці 

визначається розкладом навчальних занять та заходами, пов’язаними з 

виконанням інших його службових обов’язків. 

У межах визначеного часу викладачі інституту повинні виконувати всі 

види навчальної, методичної, організаційної та науково-дослідної роботи.  

5.2 Контроль за дотриманням розкладу проведення навчальних занять і 

за виконанням індивідуальних планів викладачів здійснюється деканами 

факультетів, завідувачами кафедр, навчальним та навчально-методичним 

відділами інституту. 

5.3 Графік робочого часу з обов’язковим перебуванням на робочому 

місці деканів факультету, завідувачів кафедр затверджується директором. 

5.4 Тривалість робочого часу: – для науково-педагогічного складу з 

одним вихідним днем – 36 годин, – для навчально-допоміжного, 

адміністративно-управлінського складу – 40 годин на тиждень з двома 

вихідними днями у таких підрозділах: 

 Директорат; 

 Юридична служба; 

 Навчальний відділ; 

 Відділ наукової роботи студентів; 

 Відділ кадрів; 

 Відділ організаційної роботи та контролю;  

 Канцелярія; 

 Архів; 

 Адміністративно-господарська частина; 
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 Навчально-методичний відділ; 

 Бухгалтерська служба; 

 Планово-фінансовий відділ; 

 Відділ з організації виховної та культурно-мистецької роботи 

студентів; 

 Видавничо-редакційний відділ; 

 Відділ технічних засобів навчання;  

 Бібліотека; 

 Центр довузівської підготовки та  профорієнтаційної роботи.  

За 40 годинним робочим тижнем з одним вихідним днем: 

  Деканати; 

  Кафедри; 

 Адміністративно-господарська частина (технічний персонал); 

 Бібліотека (читальні зали).     

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу 

працівників скорочується на одну годину.  

5.5 Аудиторні навчальні заняття в інституті проводяться за 

академічними годинами – парами, без перерви, тривалістю 80 хв. у дві зміни 

за таким графіком: 

 

№ 

пари 
Час занять Тривалість перерви 

1. 8.00 – 9.20 10 хв. 

2. 9.30 – 10. 50 10 хв. 

3. 11.00 – 12.20 20 хв. 

4. 12.40 – 14.00 10 хв. 

5. 14.10 – 15.30 10 хв. 

6. 15.40 – 17.00 10 хв. 

7. 17.10 – 18.30 10 хв. 

8. 18.40 – 19.50 10 хв. 

9. 20.00 – 21.10 ––––– 
 

5.6 Перша зміна занять починається о 8 год. 00 хв., друга – о 14 год. 10 

хв. Визначення змін навчання здобувачів вищої освіти поміж факультетами 

здійснюється щорічно відповідним наказом директора. 

Навчально-допоміжний персонал кафедр та працівники деканатів 

працюють за позмінними графіками, які затверджуються директором 

інституту на кожний семестр окремо, на основі потреб забезпечення 

навчального процесу. 

В деканаті, який працює у дві зміни, призначається черговий працівник 

деканату з 7 год. 45 хв. до 15 год. 15 хв.( І зміна ), з 12 год. 00 хв. до 19 год. 

30 хв.( ІІ зміна ). Основний склад деканату працює з 9 год. 00 хв. 
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5.7 В інституті встановлено наступний графік роботи Директорату: 

Директор:  

 09:00 – 13:00 – робота з документами, опрацювання нормативних 

матеріалів, перегляд пошти; 

 13:30 – 17:42 год. – прийом деканів, завідувачів кафедр, 

представників служб і підрозділів інституту, зустрічі зі здобувачами вищої 

освіти; 

 щоп’ятниці 14:00 – 16:00 год. – прийом відвідувачів та працівників з 

особистих питань. 

Заступники: 

 09:00 – 13:00 год. – робота з документами, проведення та перевірка 

занять, опрацювання нормативних матеріалів, прийом співробітників зі 

службових питань;  

 14:00 – 16:30 год. – прийом здобувачів вищої освіти щоденно;  

 16:30 – 17:42 год. – прийом працівників з особистих питань. 

Декани факультетів і їх заступники встановлюють години прийому для 

науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти згідно з 

розпорядженням. 

5.8 Відділи і служби інституту працюють за встановленим графіком.  

5.9 Час початку, закінчення роботи, а також обідня перерва 

встановлюється:  

 для працівників з п’ятиденним робочим тижнем - з понеділка по 

четвер з 09:00 до 17:42 год., в п’ятницю  та передсвяткові дні – тривалість 

роботи скорочується на  одну  годину. Обідня  перерва  30 хв. -  з 13.00 до 13 

30.год.; 

 для працівників (господарчого відділу) з шестиденним робочим 

тижнем з 08:00 до 15:30 год., в суботу з 08:00 до 13:00 год., передсвяткові дні 

– тривалість роботи скорочується на одну годину. Обідня перерва 30 хв.  – з 

13.00 до 13.30 год.; 

 для інших працівників з шестиденним робочим тижнем з 08:00 до 

15:30 год. або з 12:00 до 19:30 год., в суботу з 08:00 до 13:00 год., 

передсвяткові дні тривалість роботи скорочується на одну годину. Обідня 

перерва 30 хв. - з 13:00 до 13:30 год. або, відповідно, з 15:30 до 16:00 год. 

5.10 Для працівників кафедр, деканатів, що працюють у дві зміни, 

встановлюється такий час роботи: 

І зміна – 08:00 – 15:30 год.  

Обідня перерва – 13:00 – 13:30 год.  

II зміна – 12:00 – 19:30 год. 

Обідня перерва – 15:30 – 16:00 год. 

В суботу – 8:00 – 13:00  

5.11 Завідувачі кафедр, у разі виробничої потреби, затверджують інший 

час обідньої перерви для навчально-допоміжного персоналу, зайнятого 

обслуговуванням навчального процесу. 
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5.12 Працівники деканатів, що відповідають за  заочне відділення 

здобувачів вищої освіти, працюють у другу зміну за графіками, 

затвердженими  директором.  

В цілях ефективного використання робочого часу професорсько-

викладацького складу кафедр, поліпшення самостійних занять здобувачів 

вищої освіти заочної форми навчання, встановити дні заочника кожні 

понеділок і п’ятницю поточного місяця з 10:00 до 14:00 год. 

5.13 Якщо в передсвяткові дні заняття не проводяться, працівники 

другої зміни виходять на роботу за розкладом першої зміни. 

5.14 За погодженням з первинною профспілковою організацією 

підрозділам інституту і окремим групам працівників може бути встановлено 

інший час початку і закінчення роботи. 

5.15 Інформація про присутність на роботі працівників подається 

кожного робочого дня в програмі електронного діловиробництва 

відповідальним працівником  кожного структурного  підрозділу інституту. 

5.16 В неділю та святкові дні працівники інституту (окрім технічного 

персоналу) в навчальні приміщення не допускаються. 

5.17 У разі потреби, адміністрація інституту залучає викладачів, а 

також інших працівників до чергування у святкові та вихідні дні згідно 

наказу директора. Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою 

сторін,наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі згідно чинного 

законодавства. Графік чергування і його тривалість, за погодженням з 

профспілковим комітетом, затверджує директор. 

5.18 Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні 

неповнолітніх, вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. 

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до 

чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні та 

святкові дні без їхньої згоди. 

5.19 Адміністрація зобов’язана контролювати своєчасний вихід на 

роботу і закінчення роботи працівниками. 

5.20 Працівників, які з’явились на роботу в нетверезому стані, 

адміністрація до роботи не допускає. Питання про їхню подальшу роботу 

вирішується Директором згідно з чинним законодавством. 

5.21 У разі неявки викладача або іншого працівника інституту на 

роботу адміністрація (завідувач кафедри, декан факультету, начальник 

навчального відділу, заступник директора з навчально-виховної роботи) 

зобов’язані негайно вжити заходів для заміни його іншим викладачем 

(працівником). 

5.22 Виконання понаднормових робіт за рішенням адміністрації може 

проводитись виключно у випадках, передбачених законодавством.  

5.23 Виїзд викладачів та співробітників інституту за межі міста та 

області в робочий час дозволяється з письмового дозволу директора та 

заступників директора інституту, за умови погодження з деканами або 

керівниками структурних підрозділів.  
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5.24 Розпорядок роботи колегіальних органів і  структурних підрозділів 

ВТЕІ КНТЕУ: 

 

Найменування 

колегіального 

органу, структурного 

підрозділу 

 

Періодичність 

проведення 

 

Час 

проведення 

 

Місце  

проведення 

Засідання Директорату щопонеділка 10:00 ауд. 17 (к-1) 

Робота Конференції 

трудового колективу 

інституту 

за окремим 

графіком 
10:00 ауд. 56 (к-1) 

Засідання вченої ради 

інституту 
один раз на місяць 10:00 ауд. 17 (к-1) 

Нарада деканів з 

завідувачами кафедр 

щопонеділка 

щотижня 
11:30 кабінети деканів 

Засідання вчених рад 

факультетів: 

 

 

 

 

 

 

ФЕММ один раз на місяць 13:00 
аудиторії, 

кафедри 

ОФФ один раз на місяць 13:00 
аудиторії, 

кафедри 

ФТТГРС один раз на місяць 13:00 
аудиторії, 

кафедри 

Наради у відділах і 

службах 
щопонеділка  11:30 

службові 

приміщення 

Засідання кафедр щосереди 
за рішенням 

кафедр 

кабінети, 

аудиторії кафедр 

Засідання Первинної 

профспілкової 

організації інституту 

третя середа 

 
13:30 аудиторії 

Нарада старост 

академічних груп 

факультетів: 

   

ОФФ 
остання п’ятниця 

місяця 

за графіком 

деканату 

аудиторії 

факультетів 

ФЕММ 
остання п’ятниця 

місяця 

за графіком 

деканату 

аудиторії 

факультетів 

ФТТГРС 
остання п’ятниця 

місяця 

за графіком 

деканату 

аудиторії 

факультетів 

Нарада Ради 

студентського 

самоврядування 

щоп’ятниці 15:00 
службові 

приміщення 
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5.25 Графік надання щорічних основних відпусток погоджується з 

Первинною профспілковою організацією і складається на кожний 

календарний рік. Надання відпустки оформлюється наказом директора. 

Поділ щорічної основної відпустки на частини допускається на 

прохання працівника за умови, якщо основна безперервна її частина 

становитиме не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший 

строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості 

протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року 

працівникам до вісімнадцяти років. 

 

6 НАВЧАЛЬНИЙ РОЗПОРЯДОК 

 

6.1 Навчальні заняття в інституті проводяться за розкладом відповідно 

до навчальних планів, затверджених в установленому порядку. 

6.2 Навчальний розклад складається по семестрах і не пізніше, як за 10 

днів до початку кожного семестру, вивішується біля деканату на видному 

місці, а витяги з нього – у приміщеннях кафедр, на сайті інституту. 

6.3 Заняття проводяться спареними академічними годинами. Про 

початок і кінець занять викладачі та здобувачі вищої освіти сповіщаються 

дзвінком. Вхід здобувачів вищої освіти в аудиторії після дзвінка не 

дозволяється. 

За 10 хвилин до початку кожного заняття відповідальні працівники 

допоміжного персоналу відкривають аудиторії, лабораторії, кабінети, 

готують практикуми лабораторних робіт, практичних занять, методичні 

рекомендації та мультимедійні засоби. 

Після занять відповідальні працівники допоміжного персоналу 

зачиняють приміщення, попередньо переконавшись, що прилади та світло 

вимкнуті, вода перекрита тощо. 

6.4 Для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять, 

занять з іноземних мов, що передбачені навчальними робочими планами, 

академічні групи діляться на підгрупи. 

6.5 У кожній групі, відповідно до Положення про старосту академічної 

групи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, наказом 

директора, за поданням декана, призначається староста з найбільш 

встигаючих і дисциплінованих здобувачів вищої освіти, які мають 

організаторські здібності. 

Старости груп підпорядковуються безпосередньо декану факультету, 

інформують здобувачів вищої освіти своїх груп всі його розпорядження та 

вказівки.  

Функції старости академічної групи: 

 облік відвідувань здобувачами вищої освіти всіх видів навчальних 

занять; 
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 забезпечення дотримання здобувачами вищої освіти навчальної 

дисципліни, а також збереження навчального обладнання та інвентарю в 

приміщенні, де знаходиться група; 

 своєчасна організація розподілу серед здобувачів вищої освіти 

практикумів лабораторних робіт, практичних занять, методичних 

рекомендацій, які виділені групі; 

 доведення до здобувачів вищої освіти вказівок, інформації 

директорату, деканату, кафедр; 

 повідомлення здобувачів вищої освіти про зміни у розкладі занять; 

 призначення на кожний день чергового в групі (підгрупі). 

Розпорядження старости в межах зазначених функцій обов’язкові для 

всіх здобувачів вищої освіти академічної групи. У підгрупі староста 

призначає свого заступника. 

6.6 У кожній академічній групі ведеться журнал обліку занять 

встановленої форми, який зберігається в деканаті. Деканатом щоденно перед 

початком занять видається журнал старості, який відмічає в ньому відсутніх 

на заняттях здобувачів вищої освіти і дає журнал на підпис викладачеві. 

Після занять староста обов’язково повертає журнал в деканат. 

6.7 Здобувачі вищої освіти інституту зобов’язані: 

 систематично та глибоко оволодівати теоретичними знаннями і 

практичними навичками з обраної спеціальності; 

 підвищувати свій науковий і культурний рівень; 

 виконувати в установлений термін всі види завдань, передбачених 

навчальним планом і програмами навчальних дисциплін; 

 дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі; 

 виконувати Правила внутрішнього розпорядку інституту та правила 

проживання у студентському гуртожитку; 

 брати участь у громадських заходах, що проводяться інститутом; 

 здобувачі вищої освіти чоловічої статі, які зараховані на навчання та 

поселені у гуртожиток, повинні знятися з військового обліку за основним 

місцем проживання і, згідно чинного законодавства, протягом семи днів 

стати на військовий облік за тимчасовим місцем проживання у Вінницькому 

об’єднаному міському військовому комісаріаті. 

6.8 У разі неможливості з’явитися на заняття з поважних причин 

здобувач вищої освіти повинен напередодні або у день неявки повідомити 

про це декана та старосту групи. 

 У випадку хвороби здобувач вищої освіти протягом трьох днів після 

одужання, відповідно до Положення про порядок видачі, продовження та 

обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів 

вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ (додаток 1)  надає декану факультету довідку 

встановленого зразка (форма 095/о) відповідної лікувальної установи, 

зареєстровану у медпункті студентської поліклініки, яка знаходиться у 

гуртожитку  № 1 інституту . 
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У разі неявки на заняття без поважних причин протягом 24 навчальних 

годин здобувач вищої освіти може бути відрахований з інституту за 

погодженням з профспілковим комітетом Первинної профспілкової 

організації  та органом студентського самоврядування інституту. 

До поважних причин неявки здобувача вищої освіти на заняття 

відносяться: важка хвороба здобувача вищої освіти або його батьків, дітей, 

нещасний випадок, інші вагомі події, які не уможливлюють прибуття на 

заняття, що підтверджується документально. 

6.9 Здобувачі вищої освіти у разі пропуску занять повинні: 

 у триденний термін з моменту виходу на навчання взяти в деканаті 

листок контролю відпрацювань навчальних занять; 

 після відпрацювання пропущеного заняття подати контрольний 

листок відпрацювань викладачу  для відмітки в ньому;   

 відпрацювати всі пропущені заняття до дати проведення 

підсумкового контролю; 

 протягом п’яти робочих днів закрити контрольні листки 

відпрацювань і повернути їх у деканат. 

6.10 Здобувачі вищої освіти зобов’язані дбайливо ставитися до меблів, 

інвентарю, навчальних посібників, підручників, методичного забезпечення, 

приладів тощо. 

6.11 Здобувачам вищої освіти забороняється у приміщеннях та на 

території інституту палити, приносити, розпивати та вживати алкогольні 

напої, наркотичні, психотропні та токсичні речовини, з’являтися у 

приміщеннях інституту в стані алкогольного, наркотичного, токсичного 

сп’яніння, грати в азартні ігри, нецензурно висловлюватися, поводитися з 

порушенням загальноприйнятих норм і правил поведінки, влаштовувати 

бійку та брати в ній участь, передавати студентські квитки стороннім особам, 

виносити без дозволу адміністрації інституту предмети, різне обладнання з 

лабораторій, навчальних та інших приміщень. 

6.12 Здобувачі вищої освіти повинні бути дисциплінованими, мати 

охайний вигляд, чемно ставитись до викладачів, керівного складу, 

допоміжного та обслуговуючого персоналу інституту. 

6.13 Підтримувати належну чистоту та порядок в усіх навчальних 

приміщеннях, яку забезпечує обслуговуючий персонал та здобувачі вищої 

освіти. За порядок в аудиторіях відповідає черговий здобувач вищої освіти. 

6.14 За високі показники в навчальній, науковій роботі та активну 

участь у громадському житті інституту для здобувачів вищої освіти 

визначені такі засоби заохочення: 

 оголошення подяки; 

 подання здобувачів вищої освіти на отримання академічної стипендії 

Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, стипендії 

міської та обласної рад, соціальної стипендії Верховної Ради України; 

 нагородження цінним подарунком; 

 преміювання тощо. 



17 

 

6.15 За порушення Правил внутрішнього розпорядку у ВТЕІ КНТЕУ до 

здобувачів вищої освіти можуть вживатися такі дисциплінарні стягнення: 

 догана; 

 відрахування з інституту. 

Наказ про відрахування особи, яка навчається в інституті, погоджується 

з профспілковим комітетом Первинної профспілкової організації та органом 

студентського самоврядування інституту. 

 6.16 До порушень навчальної дисципліни відноситься: 

 підробка в навчальних документах оцінок, підписів викладачів, 

внесення в них неправдивих відомостей; 

 невиконання розпоряджень директора, його заступників, декана та 

його заступників, завідувачів кафедр, наставників академічних груп;  

 тютюнопаління на території інституту; 

 порушення тиші під час проведення занять; 

 вчинення аморальних дій. 

6.17 Для отримання диплома фахівця певного освітнього ступеня 

здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

За два тижні до випуску: 

 знятись з військового обліку у  Вінницькому об’єднаному міському 

військовому комісаріаті; 

 подати заяву та документи паспортисту для виписки з гуртожитку. 

Після проведення атестації: 

– отримати обхідний лист в деканаті, оформити його та повернути; 

– здати в деканат студентський квиток; 

– розрахуватися з бібліотекою інституту. 

В день випуску отримати диплом. 

6.18 При відрахуванні з інституту (з будь-якої причини) здобувач 

вищої освіти отримує попередній документ про освіту, академічну довідку 

тільки після здачі до деканату оформленого обхідного листка. 

6.19 Викладачам забороняється: 

 змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи; 

 подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерву між ними; 

 передоручати виконання своїх обов’язків іншим працівникам. 

 

7 ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ 

 

7.1 За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство та інші досягнення у роботі працівників заохочують 

моральними та матеріальними стимулами: 

 оголошенням подяки; 

 нагородженням грамотами, цінними подарунками; 

 преміюванням; 

 іншими засобами заохочення. 
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7.2 За досягнення високих результатів у навчальній і виховній роботі 

науково-педагогічні працівники висуваються до державних нагород, до 

присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, 

грамотами, грошовими преміями, іншими видами морального і матеріального 

заохочення. 

7.3 Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові 

обов’язки, у першу чергу надаються переваги і соціальні пільги у межах своїх 

повноважень і за рахунок власних коштів інституту. Таким працівникам 

надається також перевага при просуванні по службі. 

Заохочення оголошується в наказі Директора, доводиться до відома 

всього колективу інституту і заноситься до трудової книжки працівника. 

 

8 ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

8.1 Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне 

виконання з вини працівника обов’язків, покладених на нього трудовим 

договором або Правилами внутрішнього розпорядку, прогул без поважних 

причин, поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння тягне за собою накладання дисциплінарного стягнення 

або застосування заходів громадського впливу. 

8.2 Порушенням трудової дисципліни вважається також неявка 

викладача на методичні конференції, кураторські години, інші заходи, 

пов’язані з виконанням науково-дослідної, методичної і виховної роботи з 

особами, які навчаються; передчасне закінчення лекції та інших видів занять, 

спізнення, порушення термінів рецензування контрольних, курсових і 

випускних кваліфікаційних проектів (робіт); невиконання індивідуальних 

планів, несвоєчасне оформлення журналів академічних груп. 

8.3 У трудовому колективі інституту створюється обстановка 

нетерпимості до порушень трудової дисципліни, вимогливості до 

працівників, які несумлінно виконують посадові обов’язки. 

8.4 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосовано один з таких заходів стягнення: 

а) догана; 

б) звільнення. 

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване 

відповідно до  п. 3,4,7,8 ст.40 і ст.41 Кодексу законів про працю України. 

8.5 Дисциплінарне стягнення накладається наказом Директора 

інституту, відповідно до ст. 149 Кодексу законів про працю України, якою 

встановлено порядок застосування дисциплінарних стягнень.   

8.6 Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені 

від виробничої діяльності, не підлягають дисциплінарному стягненню з 

попередньої згоди органу, членами якого є; керівники профспілкових органів 

у підрозділах інституту – з попередньої згоди відповідного профспілкового 
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органу в інституті; профорганізатори – органу відповідного профспілкового 

об’єднання. 

8.7 Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією інституту 

безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня 

її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у 

відпустці. При обиранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості 

скоєного проступку й заподіяна ним шкода, обставини, за яких скоєно 

проступок, попередня робота працівника. 

8.8 Перед застосуванням дисциплінарного стягнення особа, яка 

порушила трудову дисципліну, зобов’язана  подати відповідному 

керівництву   пояснення у письмовій формі. У випадку відмови особою, яка 

порушила трудову дисципліну, подати  письмове пояснення складається 

відповідний акт. 

8.9 Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 

місяців від дня вчинення провини. 

8.10 За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки 

одне дисциплінарне стягнення. 

8.11 Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі Директора і 

повідомляється працівникові під розписку у триденний термін, та діє 

протягом року. Наказ доводиться до відома всіх працівників інституту. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

працівника не застосовуються. 

8.12 Якщо впродовж року з дня накладання дисциплінарного 

стягнення до працівника не було застосовано нове дисциплінарне стягнення, 

то вважається, що він не має дисциплінарного стягнення. 

8.13 Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 

дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення 

може бути зняте достроково.  

8.14 Адміністрація інституту має право замість накладання 

дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової 

дисципліни на розгляд трудового колективу. 

8.15 Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником  у 

порядку, установленому чинним законодавством. 

8.16  Дисциплінарне стягнення до трудової книжки працівника не 

заноситься.  

8.17  Працівники, які без поважних причин не пройшли у 

встановлений термін обов’язків медичний огляд, від роботи відсторонюються 

і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності (Закон України 

«Про  забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

ст. 26). 
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9 ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ У ПРИМІЩЕННЯХ, НА 

ПРИЛЕГЛІЙ ТЕРИТОРІЇ 

 

9.1 Відповідальність за упорядкованість території, навчальних 

приміщень (наявність справних меблів, навчального устаткування, 

підтримання нормальної температури, освітлення тощо) покладається на  

адміністративно-господарську  частину інституту. 

9.2 За утримання у належному робочому стані обладнання в 

лабораторіях, аудиторіях і кабінетах та підготовку наочних посібників до 

занять відповідають працівники навчально-допоміжного персоналу кафедр. 

9.3 В аудиторіях, лабораторіях, їдальні, кафе інституту забороняється:  

 перебувати у верхньому одязі, головних уборах; 

 голосно розмовляти в коридорах під час занять; 

 палити, грати в азартні ігри, вживати алкогольні напої, смітити; 

 на території інституту та біля аудиторних корпусів, на стоянці біля 

інституту, в автомобілях гучно газувати, сигналити та голосно включати 

музику; 

 ходити по газонах. 

9.4 Адміністрація зобов’язана забезпечити охорону інституту, 

збереження устаткування, інвентарю та іншого майна, а також підтримання 

належного порядку в навчальних і побутових приміщеннях. 

Відповідальність за збереження споруд, майна, їх протипожежну 

безпеку і санітарний стан наказом Директора покладається у відповідності до 

посадових інструкцій та переліку посад на визначених осіб з 

адміністративно-господарського і навчально-допоміжного складу інституту. 

9.5 Запасні ключі від приміщень навчальних корпусів, а також 

аудиторій, лабораторій, кабінетів знаходяться у чергового з охорони 

інституту і видаються за списком, встановленим заступником Директора з 

адміністративно-господарської частини або помічником Директора. 

9.6 В інституті діє пропускна система, дотримання якої контролює 

позавідомча охорона. Вхід та вихід з інституту дозволяється після 

пред’явлення посвідчення, студентського квитка або перепустки.  

 

10 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  

В ГУРТОЖИТКУ ІНСТИТУТУ 

 

10.1 Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку розроблені 

відповідно до чинного законодавства України, Положення про ВТЕІ КНТЕУ, 

Положення про студентський гуртожиток ВТЕІ КНТЕУ і регламентують 

відносини між адміністрацією і мешканцями гуртожитків. 

10.2 Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку інституту 

поширюються на: адміністрацію, працівників гуртожитків, мешканців, які 

проживають у гуртожитках. 
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 Відносини між адміністрацією і здобувачами вищої освіти щодо 

проживання у гуртожитках ВТЕІ КНТЕУ регламентуються окремим 

Контрактом на проживання у студентському гуртожитку з кожним 

здобувачем вищої освіти (додаток  2). 

10.3 Гуртожитки інституту призначені для проживання на період 

навчання іногородніх здобувачів вищої освіти (далі – Мешканці), а також 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа – 

здобувачів вищої освіти інституту, за умови відсутності в них іншого місця 

проживання. 

10.4 В окремих випадках допускається тимчасове поселення 

викладачів, співробітників інституту та інших осіб за їх письмовими заявами 

(клопотаннями) та дозволом Директора. 

10.5 Порядок надання житлового місця в гуртожитку: 

10.5.1 Для поселення в гуртожиток, особи, яким потрібно місце у 

гуртожитку, пишуть заяви на ім’я Директора інституту. 

10.5.2 На підставі рішення про надання місця у гуртожитку 

адміністрація інституту укладає Контракт із Мешканцем (або особою) на 

право проживання в гуртожитку на поточний навчальний рік.  

10.5.3 Згідно з наказом Директора, після укладання Контракту, за 

наявності квитанції про оплату за проживання за навчальний рік Мешканцю 

(або особі) видається ордер на поселення відповідно до Житлового кодексу 

України. 

10.5.4 Особа, якій надається місце в гуртожитку, зобов’язана особисто 

пред’явити паспорт коменданту гуртожитку, здати медичну довідку, ордер на 

поселення та квитанцію про оплату за проживання, відповідно до діючих 

розрахунків, затверджених Директором. 

10.5.5 Комендант гуртожитку та інженер з охорони праці та 

протипожежної безпеки проводять інструктаж із мешканцем по техніці 

безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової 

телерадіоапаратури, комп’ютерного та газового обладнання, пожежної 

безпеки, ознайомлюють з Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

інституту. 

10.5.6 Мешканці гуртожитку можуть бути переселені до іншої кімнати 

або гуртожитку комендантом гуртожитку за погодженням із заступником 

директора з навчально-виховної роботи. 

10.6 Умови проживання: 

10.6.1 Мешканці гуртожитку мають право вільного входу та виходу з 

гуртожитку на підставі студентського квитка для здобувачів вищої освіти або 

іншого документу, який засвідчує особу з 6.00 до 23.00 год. 

10.6.2 Вхід здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ та відвідувачів до 

гуртожитку дозволяється щоденно з   9.00 до 23.00 годин. При вході до 

гуртожитку здобувачі вищої освіти та інші особи зобов’язані  пред’явити 

черговому сторожу студентський квиток  або інший документ, який 

посвідчує особу. Черговий сторож проводить реєстрацію відвідувачів у 

відповідному журналі. Здобувач вищої освіти, який проживає в гуртожитку, 
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зобов’язаний особисто зустріти особу, яка його  відвідує, і провести її при 

виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку 

відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку ВТЕІ КНТЕУ покладається на здобувачів вищої освіти, які їх 

запросили. 

10.6.3 У кожній кімнаті в гуртожитку з числа її Мешканців обирається 

староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний 

старостою кімнати, зберігається у коменданта гуртожитку. Мешканці 

кімнати несуть відповідальність за речі загального користування. 

10.6.4 Майно для особистого користування видається Мешканцям під 

їх особисту відповідальність та підпис. 

10.6.5 Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються за 

планом, розробленим відповідним деканатом, комендантом гуртожитку, 

радою студентського самоврядування, погодженим із заступником директора 

з навчально-виховної роботи. Усі заходи повинні закінчуватися до 22.00 год. 

10.6.6 З 22.00 до 08.00 год. в гуртожитку повинна дотримуватися тиша. 

10.6.7 Посадові особи, які відповідають за організаційно-виховну 

роботу, комендант гуртожитку разом з радою студентського самоврядування 

мають право перевіряти кімнати щодо дотримання порядку та належного 

санітарного стану. 

10.6.8 Усі мешканці гуртожитку щоденно виконують роботи по 

дотриманню належного порядку і чистоти в своїх кімнатах, на блоках, 

поверхах, при необхідності залучаються до виконання робіт, спрямованих на 

підтримання гуртожитку, території студентського містечка у належному 

санітарно-побутовому стані. Залучати здобувачів вищої освіти для виконання 

цих робіт за рахунок навчального часу не допускається. 

10.7 Мешканці гуртожитку мають право: 

10.7.1 Користуватися приміщеннями навчального, культурно-

побутового, медичного та спортивного призначення, обладнанням і майном 

інституту. 

10.7.2 На своєчасний ремонт за допомогою і участю Мешканців або 

заміну обладнання, меблів, постільних речей, білизни та іншого майна 

гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні. 

10.7.3 Обирати раду студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до її складу. 

10.7.4 Брати участь через органи студентського самоврядування у 

вирішенні питань, пов’язаних з покращанням житлово-побутових умов, 

організацією виховної роботи і відпочинку, роботи працівників гуртожитків. 

10.7.5 Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи адміністративно-

господарського персоналу, а також надавати йому в цьому допомогу. 

10.8 Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

10.8.1 Знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку у ВТЕІ 

КНТЕУ. 
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10.8.2 Підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях 

загального користування і брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних із 

самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати, блоки, кухні. 

10.8.3 Дбайливо ставитися до власності інституту – приміщень, 

обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, 

воду. 

10.8.4 Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при 

користуванні електричними і газовими приладами у побутових кімнатах, 

кухнях. Не встановлювати без дозволу інженера з охорони праці та 

протипожежної безпеки, коменданта гуртожитку додаткові 

електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади, теле- та 

радіоапаратура, комп’ютерне обладнання підлягають реєстрації у коменданта 

гуртожитку). 

10.8.5 Своєчасно оформлювати документи на право проживання в 

гуртожитку, в тому числі довідки про медогляд, щорічне флюорографічне 

обстеження. 

10.8.6 Своєчасно здійснювати оплату за проживання в гуртожитку за 

весь час проживання і період канікул у сумі, встановленій інститутом два 

рази на рік, вносити плату за користування електропобутовими приладами та 

за інші додаткові послуги, якими користується Мешканець, у встановлених 

нормах, щомісяця. 

10.8.7 Вимикати при залишенні кімнати світло, телерадіоапаратуру, 

зачиняти вікна. 

10.8.8 Залишаючи гуртожиток на тривалий час (понад 3 доби), а також 

виїжджаючи на канікули або практику, письмово попередити коменданта 

гуртожитку, вказавши адресу, куди вибули, термін вибуття. Одержане майно 

і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку. 

10.8.9 Забезпечити дублікатами ключів від кімнати коменданта 

гуртожитку у разі заміни замка у дверях. 

10.8.10 Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, 

сантехнічного обладнання і меблів. 

10.8.11 Приймати відвідувачів у гуртожитку до 23.00, за умови їх 

реєстрації у чергового, та особисто супроводжувати їх як при вході, так і при 

виході з гуртожитку. 

10.8.12 Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки за власні кошти 

відповідно до чинного законодавства. Невиконання Мешканцем цих вимог 

веде до виселення з гуртожитку та виключення з інституту. 

10.8.13 Терміново повідомляти про всі надзвичайні події у гуртожитку 

чергового по гуртожитку, коменданта гуртожитку, співробітників інституту. 

10.8.14 Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні 

права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в 

його користуванні, кімнату в належному стані, знятися з реєстраційного, 

військового обліку в установленому порядку та звільнити гуртожиток 

протягом трьох діб від дня видання відповідного наказу. У випадку, коли з 

поважних причин Мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний 
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термін, спільним рішенням адміністрації інституту та ради студентського 

самоврядування цей термін може бути подовжено. 

10.9 Мешканцям гуртожитку забороняється: 

10.9.1 Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу. 

10.9.2 Переробляти, переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до 

іншої. 

10.9.3 Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування. 

10.9.4 Користуватися прасками, електрообігрівачем, електроплитами, 

електрочайниками та іншими електропобутовими приладами в житлових 

кімнатах, крім спеціально відведених місць. 

10.9.5 Прати білизну, чистити одяг і взуття, прасувати в житлових 

кімнатах. 

10.9.6 Замінювати самовільно дверний замок. 

10.9.7 Палити, приносити та розпивати алкогольні напої, приносити та 

вживати наркотичні, психотропні та токсичні речовини, з’являтися у 

гуртожитку в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, 

використовувати кальян, грати в азартні ігри, нецензурно висловлюватися, 

здіймати галас, а також вмикати аудіо-, відео-, радіотелевізійну апаратуру на 

велику гучність, поводитися з порушенням загальноприйнятих норм і правил 

поведінки, влаштовувати бійку та брати в ній участь, виносити без дозволу 

адміністрації інституту предмети і різне обладнання з гуртожитку та інших 

приміщень.  

10.9.8 Приносити, користуватися та зберігати вогнепальну, газову, 

пневматичну та холодну зброю, вибухові та вибухонебезпечні речовини. 

10.9.9 Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

коменданта гуртожитку. 

10.9.10 Залишати сторонніх осіб у кімнаті після 23.00 год. 

10.9.11 Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 год. 

10.9.12 Наклеювати або прибивати на стіни і меблі оголошення, 

розклади навчальних занять, фотографії, малюнки, плакати та інше. 

10.9.13 Тримати домашніх тварин та птахів у кімнатах. 

10.9.14 Ставити (паркувати) автомобілі на території студентського 

містечка, ходити та їздити по газонах. 

10.10 За зразкове утримання кімнати, активну участь у роботі 

студентського самоврядування гуртожитку, участь у культурно-масових 

заходах і роботі з покращання умов і побутового обслуговування Мешканці 

гуртожитку можуть заохочуватися: 

10.10.1 Оголошенням подяки. 

10.10.2 Нагородженням пам’ятними подарунками. 

10.10.3 Забезпеченням додатковим обладнанням та інвентарем, не 

передбаченим Типовими нормами обладнання гуртожитків. 

10.11 За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

інституту, невиконання умов контракту на проживання в гуртожитку на 

мешканців можуть накладатися такі стягнення:  
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Додаток 1 

 

ПОГОДЖЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Головний лікар                                                       Директор ВТЕІ КНТЕУ 

Студентської поліклініки 

ВТЕІ КНТЕУ  

__________В.І. Терещук                                        __________Н.Л.Замкова 

___ ___________ 201_                                            ___ ___________ 201_ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про порядок видачі, продовження та обліку документів, 

що засвідчують тимчасову непрацездатність 

здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ 

 

Видача довідок про тимчасову непрацездатність здобувачам вищої 

освіти регламентована наказом МОЗ України від 13.11.2001 року № 455 «Про 

затвердження Інструкції про порядок видачі, документів, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність громадян», згідно з яким: 

1 Експертизу тимчасової втрати працездатності при захворюванні 

здобувача вищої освіти має право проводити працівник державного 

(комунального) лікувального закладу, який надає медичну допомогу. 

Медичні працівники приватних закладів та приватно-практикуючі 

медичні працівники видавати довідки про тимчасову втрату працездатності 

права не мають (наказ МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455). 

2 Середньому медичному персоналу, в тому числі фельдшерським 

пунктам дозволена видача довідки тільки на один день. 

3 Амбулаторно-поліклінічні заклади мають видати довідки за 

обліковою формою 095/о за підписом одного лікаря до 10 днів, а при 

необхідності продовження лікування, лікарською комісією до одужання 

хворого. 

4 Довідки, які видані за межами місця навчання (за межами міста 

Вінниці), повинні бути засвідчені головним лікарем, або його заступником та 

печаткою студентської поліклініки інституту. 

5 При захворюванні з тимчасовою втратою працездатності здобувач 

вищої освіти зобов’язаний: 

5.1 протягом перших 3-х днів сповістити адміністрацію факультету про 

своє захворювання, і після закінчення лікування надати до деканату завірену 

студентською поліклінікою довідку про тимчасову втрату працездатності;  

5.2 протягом трьох днів після одужання в студентській поліклініці  

(вул. Чорновола, 3) зареєструвати довідку про тимчасову втрату 

працездатності.  

Система реєстрації довідок з поданням копії з амбулаторних карток, 

виданих іншими лікувально-профілактичними закладами введена з метою 
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контролю за станом здоров’я здобувачів вищої освіти та своєчасного взяття 

хворих на диспансерний облік, проведення лікувально-оздоровчих заходів в 

студентській поліклініці ВТЕІ. 

6 При вирішенні питань експертизи стійкої втрати працездатності, 

пов’язаної з наданням академічних відпусток, повторного курсу навчання та 

рекомендацій щодо індивідуального графіка здачі іспитів потрібно 

неухильно дотримуватися вимог наказу МОЗ України та Міносвіти України 

№191/153 від 06.06.1996 року «Про затвердження Положення про академічні 

відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» та «Положення 

про організацію навчального процесу в ВТЕІ КНТЕУ».  

6.1 Індивідуальний графік складання сесії надається за заявою 

здобувача вищої освіти, до якої додається завірена студентською 

поліклінікою довідка.  

6.2 Повторний курс навчання може бути наданий у випадку, якщо 

здобувач вищої освіти хворів протягом семестру або під час екзаменаційно-

залікової сесії більше, ніж 1  місяць і має вчасно зареєстровані студентською 

поліклінікою довідки про хворобу. 

6.3 Академічна відпустка надається лише за висновком лікарсько - 

консультативної комісії (ЛКК) медичної установи в якій проходив 

лікування здобувач вищої освіти та експертним висновком лікарської комісії 

студентської поліклініки ВТЕІ.  

У виключних випадках, коли здобувач вищої освіти продовжує хворіти 

і залишаєтеся непрацездатним за межами м. Вінниці, висновок видається 

лікувальним закладом за місцем продовження лікування. Запит на ім’я 

головного лікаря медичної установи про стан здоров’я здобувача та 

необхідність надання йому академічної відпустки робить декан відповідного 

факультету. 

7 Усі суперечливі питання з приводу надання індивідуального графіка, 

повторного курсу навчання та академічної відпустки розглядаються 

керівництвом навчального закладу разом із студентською поліклінікою. 

 



 

 

          Додаток 2 

          КОНТРАКТ №______ 

на проживання в гуртожитку здобувача  вищої освіти 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

 

___  __________ 201_ р.                                            м. Вінниця 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, (далі 

«Інститут») в особі директора Замкової Наталії Леонідівни, яка діє на 

підставі Положення про ВТЕІ КНТЕУ з одного боку, та здобувач вищої 

освіти ВТЕІ КНТЕУ(далі «Здобувач вищої освіти»),  

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по-батькові) 

__________________________________________________________________ 
(факультет, курс, група,) 

з іншого боку, уклали цей контракт про те, що Інститут на платній основі 

надає Здобувачу вищої освіти під час його навчання з________до 

_________р. місце для проживання у гуртожитку за адресою м. Вінниця, 

Чорновола, буд. 3, кім.  2  , а Здобувач вищої освіти зобов’язується 

виконувати Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку ВТЕІ КНТЕУ та 

своєчасно здійснювати оплату за проживання і отримані ним послуги. 

 

1 ІНСТИТУТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 

1.1 Дотримуватись Положення про студентський гуртожиток 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, контракту, 

укладеного зі Здобувачем вищої освіти, та норм чинного законодавства. 

1.2 Здійснювати безпосереднє керівництво господарською діяльністю 

та експлуатацією гуртожитку, організовувати проживання та побут 

Здобувачів вищої освіти з додержанням санітарних, екологічних та 

протипожежних норм. 

1.3 Укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням та іншим 

інвентарем відповідно до встановлених норм. 

1.4 Своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентаря, обладнання, 

утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження. 

1.5 Забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх 

приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності. 

1.6 Здійснювати допуск Здобувачів вищої освіти, що мешкають у 

гуртожитку, до 23.00. Після 23.00 вхід та вихід дозволяти, у виключних 

випадках, із дозволу коменданта та з відповідним записом у спеціальному 

журналі. 

 

2 ІНСТИТУТ МАЄ ПРАВО: 

2.1 Вимагати від Здобувача вищої освіти суворо дотримуватись вимог, 

встановлених Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку ВТЕІ 

КНТЕУ, а також своєчасно сплачувати кошти за проживання та отримані 
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послуги. 

2.2 Перевіряти виконання Здобувачем вищої освіти пожежних, 

санітарних та інших норм і правил проживання, встановлених у гуртожитку.  

2.3 Контролювати дотримання Здобувачем вищої освіти правил 

збереження та експлуатації майна в кімнатах та інших приміщеннях 

гуртожитку, а також підтримання чистоти та порядку. 

2.4 За обґрунтованим рішенням переселяти Здобувачів вищої освіти, 

які проживають у гуртожитку, в інші кімнати, або інші гуртожитки, без 

погіршення житлових умов. 

2.5 Заохочувати Здобувачів вищої освіти, які проживають у 

гуртожитку, за активну участь у культурних заходах, роботах з покращення 

умов проживання у гуртожитку та стану прилеглої території. 

2.6 За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку ВТЕІ 

КНТЕУ, невиконання умов контракту на Здобувачів вищої освіти, які 

проживають у гуртожитку, накладати такі стягнення: 

– виселення з гуртожитку; 

– догана; 

– непоселення у гуртожиток на наступний навчальний рік; 

– відрахування з числа здобувачів вищої освіти. 

2.7 Зазначені стягнення накладаються на Здобувачів вищої освіти за 

погодженням з профкомом та органом студентського самоврядування.  

2.8 У разі порушення Здобувачем вищої освіти контракту на 

проживання в гуртожитку, виселити Здобувача вищої освіти з гуртожитку 

без надання іншого житлового приміщення, відповідно до законодавства 

України, та вимагати повного відшкодування заподіяних ним збитків. 

 

3 ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 

3.1 Знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку ВТЕІ КНТЕУ. 

3.2 Підтримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах, місцях 

загального користування та брати участь у роботах, пов’язаних із 

самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати, блоки, кухні, 

двічі на добу виносити з кухонь побутове сміття. 

3.3 Не перебувати у гуртожитку у стані алкогольного, наркотичного, 

токсикологічного сп’яніння, не курити у житлових та робочих кімнатах 

гуртожитку. 

3.4 Дбайливо ставитись до власності інституту (приміщень, 

обладнання, майна гуртожитку тощо), економно витрачати тепло та 

електроенергію, газ та воду. 

3.5 Здійснювати оплату за перший місяць проживання до поселення у 

гуртожиток. 

3.6 Плата за проживання в гуртожитку здійснюється не менш як на 6 

місяців наперед. Плата за користування гуртожитком здійснюється за весь 

час проживання здобувачів вищої освіти і за період канікул. 

3.7 Оплату за користування особистими електропобутовими 
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приладами, комп’ютерною технікою та ін. проводити по двох періодах: 

– за вересень-грудень – до 1-го грудня, 

– за січень-червень – до 1-го червня. 

3.8 Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів. 

3.9 За заподіяні матеріальні збитки інституту має відшкодувати їх 

власними коштами у відповідності до вимог діючого законодавства, Правил 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку ВТЕІ КНТЕУ. Невиконання цих 

вимог веде до виселення Здобувача вищої освіти з гуртожитку та виключення 

з Інституту. 

3.10 Виконувати вказівки посадових осіб адміністрації щодо 

дотримання внутрішнього порядку проживання, повідомляти про виявлені 

правопорушення, можливі ознаки пожежі, аварії та ін., що може завдати 

шкоди здоров’ю та життю мешканців, призвести до матеріальних збитків 

тощо. 

3.11 Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки під час 

користування електричними приладами. Не встановлювати без дозволу 

адміністрації гуртожитку додаткові електричні прилади. Особисті 

електропобутові прилади, комп’ютерна техніка мешканців підлягають 

обов’язковій реєстрації у коменданта гуртожитку. 

3.12 Щорічно, наприкінці навчального року, приводити приміщення 

житлової кімнати, меблі у належний стан. 

3.13 Залишаючи кімнату, зачиняти вікна, вимикати світло, здавати 

ключ від кімнати черговому, забезпечити наявність дублікатів ключів від 

кімнати у коменданта гуртожитку. 

3.14 При залишенні гуртожитку на довгий час (більше 3-х днів), а 

також при виїзді на канікули або навчально-виробничу практику, письмово 

попереджувати коменданта гуртожитку, вказавши адресу місця вибуття. 

Майно, що перебуває у користувача і ключі обов’язково здавати коменданту 

гуртожитку. 

3.15 Після закінчення дії даного контракту або при достроковому 

позбавленні права на проживання, виселитися із гуртожитку протягом десяти 

днів з дати підписання відповідного наказу, привівши приміщення житлової 

кімнати та меблі у належний стан. 

 

4 ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ  МАЄ ПРАВО: 

4.1  Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 

медичного та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку. 

4.2 Ставити питання щодо своєчасного ремонту або заміни обладнання, 

меблів, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов. 

4.3 Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до їхнього складу. 

4.4 Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати 

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

умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників 
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гуртожитку тощо. 

4.5 Звертатись до керівництва Інституту із скаргами на роботу 

працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають 

вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та 

утримання гуртожитків. 

 

5 ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

5.1 Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу, або залишатись на 

ніч в іншій кімнаті. 

5.2 Переробляти і переносити інвентар з однієї кімнати в іншу або 

виносити із робочих кімнат. 

5.3 Прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах. 

5.4 Наклеювати або прибивати на стінах, меблях, дверях оголошення, 

фотографії, різноманітні малюнки тощо. 

5.5 Проводити переобладнання електроустаткування, вмикати 

електронагрівальні прилади в житлових кімнатах. 

5.6 Самовільно замінювати замок в дверях. 

5.7 Залишати сторонніх осіб після 22.00 та на ночівлю. 

5.8 Категорично забороняється приносити, зберігати і вживати спиртні 

напої, токсичні та наркотичні речовини, палити в гуртожитку, з’являтися до 

гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні ігри тощо. 

5.9 Створювати шум, вмикати радіо- телевізійну та комп’ютерну 

апаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляцію кімнати. 

5.10 Утримувати в кімнатах, коридорах домашніх тварин. 

 

6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

6.1 Особа, якій надається місце у гуртожитку, згідно із заявою і 

складеним контрактом, зобов’язана особисто пред’явити паспорт, медичну 

довідку і здати коменданту гуртожитку ордер на право зайняття місця у 

гуртожитку, з попередньою оплатою за проживання. Під час поселення 

потрібно пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації 

електропобутових приладів, газового обладнання, пожежної безпеки, 

ознайомитись з Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку ВТЕІ 

КНТЕУ.   

6.2 Перед поселенням особа, якій надається місце у гуртожитку, надає 

копію Договору страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди 

майну гуртожитку ВТЕІ КНТЕУ та копію квитанції на внесення страхового 

платежу коменданту гуртожитку. 

6.3 Здобувачу вищої освіти, який поселяється до гуртожитку, 

вказується його житлове місце, надається необхідний інвентар. 

6.4 Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами і 

може бути змінений за згодою сторін в письмовій формі. 

6.5 Дія контракту може бути припинена за письмовою відмовою 

здобувача вищої освіти від проживання у гуртожитку. 

6.6 Контракт може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін при 
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невиконанні іншою стороною положень, передбачених цим контрактом. 

6.7 Продовження дії контракту на право проживання здобувачів вищої 

освіти в гуртожитку проводиться наприкінці кожного навчального року на 

підставі заяви здобувача вищої освіти та за погодженням з деканатом, Радою 

студентського самоврядування, коменданта гуртожитку та за умови сплати 

ним відповідних платежів. 

6.8 Контракт укладений в 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із 

сторін і мають однакову юридичну силу. 
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