УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «20» листопада 2017 року

№ 517
м. Кропивницький

Про проведення міського
огляду-конкурсу
студентських гуртожитків
Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» частини 1
ст. 34
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст. 10 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні”, з метою реалізації програми “Молодь” на 2015-2017 роки,
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року
№ 3918, зі змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Провести міський огляд-конкурс студентських гуртожитків вищих
навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації у жовтні-листопаді
2017 року.
2. Затвердити Положення про міський огляд-конкурс студентських
гуртожитків вищих навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ- ІV рівнів акредитації
(додається), склад конкурсної комісії (додаток).
3. Доручити:
1) відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради організувати
проведення огляду-конкурсу відповідно до затвердженого Положення про
міський огляд-конкурс студентських гуртожитків вищих навчальних закладів
міста І-ІІ, ІІІ- ІV рівнів акредитації;
2) відділу по роботі із засобами масової інформації проінформувати
громадян міста про проведення даного конкурсу та його підсумки.
4. Нагородити трьох переможців огляду-конкурсу студентських
гуртожитків цінними подарунками (предметами побутової техніки).
Придбання цінних подарунків здійснити за рахунок коштів, передбачених
програмою «Молодь» на поточний рік.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.
Міський голова
Дорохіна 24 44 27

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«20» листопада 2017
№ 517
ПОЛОЖЕННЯ
про міський огляд-конкурс студентських гуртожитків вищих
навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації
1. Загальні положення
1.1. Мета огляду-конкурсу - виявлення кращого досвіду організації
житлово-побутових умов для проживання, навчання та відпочинку
студентської молоді, що є складовою частиною навчально-виховного
процесу і спрямоване на поліпшення якості навчання, підготовки
висококваліфікованих спеціалістів, здатних до активної роботи у виробничій
та суспільній сферах.
1.2. Завдання конкурсу - поширення кращого досвіду щодо створення
належних житлово-побутових умов, організації самопідготовки та дозвілля
студентської молоді у гуртожитках, формування здорового способу життя.
2. Порядок проведення огляду-конкурсу
2.1. Огляд-конкурс проводиться протягом жовтня-листопада
2017 року серед студентських гуртожитків вищих навчальних закладів міста
Кропивницького.
2.2. Для проведення огляду, конкурсного відбору кращих студентських
гуртожитків утворюється комісія, персональний склад якої затверджується
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.
2.3. У ході огляду-конкурсу конкурсна комісія проводить оцінку і
визначає рейтинг студентських гуртожитків вищих навчальних закладів міста
І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до Критеріїв оцінки.
2.4. Загальну координацію з організації та проведення огляду-конкурсу
здійснює відділ сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради, а саме:
забезпечує роботу конкурсної комісії;
формує робочі групи з членів конкурсної комісії та складає графік
огляду студентських гуртожитків;
за результатами огляду студентських гуртожитків, формує
узагальнюючі матеріали;
поширює кращий досвід щодо створення належних житловопобутових умов, організації самопідготовки та дозвілля студентської молоді
у гуртожитках, формування здорового способу життя.
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2.5. Для участі у конкурсі вищі навчальні заклади міста
І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації надають лист-пропозицію до відділу сім'ї та
молоді Кіровоградської міської ради за адресою: м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 41, к. 313, в якому зазначають:
адресу гуртожитку, який братиме участь у огляді-конкурсі;
кількість мешканців гуртожитку;
кількість студентів пільгових категорій, що проживають у
гуртожитку;
вартість місця проживання у гуртожитку.
2.6. Безпосередньо під час проведення огляду адміністрація
гуртожитку надає конкурсній комісії наступні документи:
паспорт гуртожитку;
штатний розклад працівників гуртожитку;
інформацію про освіту та стаж роботи вихователя (за наявності);
план виховної роботи вихователя та матеріали з проведення
індивідуальної роботи зі студентами та їх батьками;
матеріали, що висвітлюють виховну роботу, яка ведеться у гуртожитку;
інформацію про виховні заходи, що проводяться у гуртожитку;
план роботи ради гуртожитку та інформацію про опрацьовані питання;
плани роботи клубів, гуртків, що працюють при гуртожитку.
Можуть бути подані інші матеріали, які більш детально розкривають
систему виховної роботи в гуртожитку, заходи щодо покращання житловопобутових умов для проживання, навчання та відпочинку студентів.
3. Критерії оцінки участі в огляді-конкурсі
№
з/п
1
1.

Критерії
Незадовільно
(1-3 бали)
2
Наявність, якість та
естетичне оформлення
паспорта гуртожитку
Загальний стан гуртожитку,
зовнішній вигляд.
Озеленення, освітлення
території

3
Не відповідає
нормам

3.

Забезпечення кадрами для
роботи у гуртожитку

Не
забезпечений

4.

Якість проведення щорічних
і поточних ремонтів

Ремонт не
проведено

2.

Незадовільний;
озеленення,
освітлення
відсутнє

Оцінка
Задовільно
(4-6 балів)

Добре
(7-10 балів)

4
Не повністю
відповідає
нормам
Задовільний;
озеленення,
освітлення –
часткове

5
Відповідно до
норм

Часткове
кадрове
забезпечення
Ремонт
проведено не
якісно

Належне кадрове
забезпечення

Добрий;
озеленення,
освітлення має
належний рівень

Ремонт проведено
якісно

3
1
5.

2
Утримання приміщень
загального користування:

4

5

облаштування вестибюля з
вітальнею та місцем для
чергового;

Утримується в Часткове
незадовільному забезпечення
стані

Стан відповідає
типовим нормам
облаштування

кухні (кухонні плити, мийки,
столи-шафи, бачок для
харчових відходів);

Стан
незадовільний

Часткове
забезпечення та
облаштування
відповідно до
санітарних
правил

Стан відповідає
типовим нормам
облаштування,
санітарним
правилам

кімната для прання з
сушильнею;

Відсутня, не
обладнана

Наявна,
частково
обладнана

Обладнана згідно
з типовими
нормами
облаштування та
санітарними
правилами

кімната для занять;

Відсутня або
утримується в
незадовільному
стані

Наявна,
частково
відповідає
типовим нормам
облаштування
Відсутня або
Наявна,
утримується в утримується в
незадовільному задовільному
стані
стані

Відповідає
типовим нормам
облаштування

кімната для занять
спортом;

Відсутня або
утримується в
незадовільному
стані

Наявна,
утримується в
задовільному
стані

Відповідає
типовим нормам
облаштування

кімната вихователя
гуртожитку (ради
гуртожитку)

Відсутня

Наявна,
утримується у
задовільному
стані

Відповідає
типовим
нормам
облаштування

Відсутні або
утримуються в
незадовільному
стані

Наявні,
утримуються в
задовільному
стані

Відповідають
типовим нормам
облаштування

кімната відпочинку
(телевізор, шафи для книг,
стіл журнальний, стільці,
диван, періодичні видання,
настільні ігри);

6.

3

Організація торговельного,
побутового та медичного
обслуговування:
наявність приміщень
побутового і торговельного
обслуговування в
гуртожитку (перукарня,
їдальня, кафе);

Відповідає
типовим нормам
облаштування

4
1

7.

8.

2
ізолятор (ліжко, постільна
білизна, кімнатний
термометр, шафа для
медикаментів, їх наявність
та дотримання термінів
зберігання);

3
Відсутній або
не відповідає
типовим
нормам
облаштування

4
Наявний,
частково,
відповідає
типовим нормам
облаштування

5
Відповідає
санітарним
правилам та
типовим нормам
облаштування

наявність приміщення для
зберігання особистих,
господарських, постільних
речей, спортивного
інвентарю та інвентарю для
прибирання
Санітарно-гігієнічні
приміщення, стан утримання:
умивальники;

Відсутні або
утримуються в
незадовільному
стані

Наявні,
утримуються у
задовільному
стані

Відповідають
типовим
нормам
облаштування

Не
відповідають
санітарним
правилам

Частково
відповідають
санітарним
правилам

Відповідають
санітарним
правилам

санвузли;

Не
відповідають
санітарним
правилам

Частково
відповідають
санітарним
правилам

Відповідають
санітарним
правилам

душові кімнати

Не
відповідають
санітарним
правилам

Частково
відповідають
санітарним
правилам

Відповідають
санітарним
правилам

наявність гарячої води
(облаштування санітарногігієнічних приміщень
бойлерами);

Відсутня

Подається
нерегулярно

Регулярно
подається

своєчасність прибирання
(щоденно), санітарні дні
(1 раз в місяць);

Порушуються
санітарні
правила

Частково
дотримуються
санітарних
правил

Дотримуються
санітарних правил

заміна постільної білизни
(1 раз на 7 днів);

Не проводиться Проводиться
нерегулярно

Проводиться
регулярно

санітарний стан кімнат;

Незадовільний

Задовільний

Добрий

санітарний
стан
місць Незадовільний
громадського користування

Задовільний

Добрий

Дотримання санітарних
правил:

5
1
9.

2
Яким чином зміцнюється
матеріальна база гуртожитку
(за рахунок державного
фінансування,
позабюджетних джерел,
коштів проживаючих та їх
батьків)

3
Не
зміцнюється

4
Зміцнюється
частково

5
Зміцнюється
регулярно

матеріали, про виховну
роботу, яка ведеться у
гуртожитку та її
результативність;

Відсутні,
робота
не проводиться

Проводиться
частково

Робота
організована на
належному рівні

матеріали про роботу ради
гуртожитку та її
результативність;

Відсутні,
робота
не проводиться

Проводиться
частково

Робота
організована на
належному рівні

матеріали про проведені
заходи у гуртожитку;

Не проводяться

Проводяться
рідко

Проводяться
регулярно

матеріали про проведення
роботи з профілактики
негативних явищ у
студентському середовищі

Відсутні,
робота
не проводиться

Частково
проводиться

Проводиться на
належному рівні

Правила не
розроблені,
чергування
викладачів не
організовано,
журнал не
ведеться

Робота
організована
задовільно

Робота
організована на
належному рівні

10. Виховна робота
адміністрації, органів
студентського
самоврядування та її якість,
своєчасність та
результативність:

11. Робота адміністрації закладу
щодо створення належних
умов у гуртожитку.
Дотримання Правил
внутрішнього розпорядку.
Ведення інструктажу з
правил техніки безпеки,
протипожежної безпеки
(наявність куточка техніки
безпеки), чергування
викладачів вищих навчальних
закладів в гуртожитку,
усунення технічних
неполадок обладнання
гуртожитку

6

1
2
16. Наявність і утримання в
робочому стані необхідного
обладнання із забезпечення
протипожежної безпеки та
організація інформування
студентів з цих питань
17. Залучення органів
студентського
самоврядування та
профспілкових організацій
студентів до вирішення
соціально-побутових
проблем у гуртожитках

3
Відсутнє або не
відповідає
типовим
нормам
облаштування

4
Наявне,
частково
відповідає
типовим нормам
облаштування

Не залучаються Залучаються,
проте активно
не
співпрацюють

5
Відповідає
типовим нормам
облаштування

Активно
співпрацюють

4. Підведення підсумків і заохочення
переможців огляду-конкурсу
4.1. Переможці огляду-конкурсу визначаються на підсумковому
засіданні конкурсної комісії.
4.2. Конкурсна комісія визначає трьох переможців (три перші місця) –
гуртожитки вищих навчальних закладів міста за найбільшою кількістю
набраних балів відповідно до Критеріїв оцінки.
Переможці огляду-конкурсу нагороджуються грамотами та цінними
подарунками.

Начальник відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради

Л.Дорохіна

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«20» листопада 2017
№ 517
СКЛАД
конкурсної комісії міського огляду-конкурсу студентських гуртожитків
вищих навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації
Голова комісії
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради відповідно до розподілу функціональних повноважень
Заступник голови комісії
начальник відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради
Секретар комісії
головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради
Члени комісії:
голова Молодіжної ради при виконавчому комітеті Кіровоградської
міської ради (за погодженням)
заступник директора з виховної роботи Кропивницького інженерного
коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету (за
погодженням)
заступник директора з виховної роботи Кіровоградського медичного
коледжу ім. М.Й. Мухіна (за погодженням)
заступник директора з виховної роботи Кіровоградського будівельного
коледжу (за погодженням)
заступник директора з виховної робота Кропивницького коледжу
механізації сільського господарства (за погодженням)
голова
первинної
профспілкової
організації
студентів
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені
Володимира Винниченка (за погодженням)
голова
первинної
профспілкової
організації
студентів
Центральноукраїнського національного технічного університету (за
погодженням)
голова старшинської ради Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університету (за погодженням)

2

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації
Кіровоградської міської ради
начальник сектора дільничних офіцерів поліції відділу превенції
Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області

Начальник відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради

Л.Дорохіна

