Інформація
Про стан соціально-побутових умов у гуртожитках у ЗВО,
дотримання правил протипожежної безпеки
Соціально-побутові умови проживання студентів у гуртожитках
визначають можливість закладам вищої освіти:
 забезпечити оволодіння студентами навчальним матеріалом;
 організувати відпочинок та досуг студентів;
 створити умови для виховання студентів;
 підвищити конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.
З 21 закладу вищої освіти Одеської області 19 надали запитувану
інформацію (Додаток 1).
У 19 закладах вищої освіти Одеської області налічується 69 студентських
гуртожитків, з загальною кількістю 28977 ліжко-місць.
Станом на 21.10.2019 року у гуртожитках загальна кількість вільних місць
складає 6937, що становить 23,9 %. В умовах існуючого економічного стану це
визначає додаткові проблеми у фінансуванні утримання гуртожитків у
належному стані.
48 гуртожитків мають правоустановчі документи, 36 гуртожитків мають
документи на постійне користування земельними ділянками (Державні акти).
Всі гуртожитки забезпечені необхідними приміщеннями соціальнопобутового призначення (кухні, ізолятори, санітарно-гігієнічні приміщення).
Тільки в 35 гуртожитках наявні приміщення для занять спортом.
За даними навчальних закладів, забезпечені їдальнями 18 гуртожитків,
пральнями 59 гуртожитків.
Згідно інформації, експлуатація наявної матеріально-технічної бази
гуртожитків і забезпечення їх збереження знаходиться в задовільному стані.
В усіх гуртожитках функціонує система студентського самоврядування.
В 10 закладах вищої освіти проведені капітальні ремонти на загальну суму
21 029 000 грн., в 13 закладах  поточні ремонти на загальну суму 5 367 000
грн.
За наданою інформацією у всіх гуртожитках проводиться робота, з питань
дотримання техніки безпеки в побуті та наявні куточки з техніки безпеки.
Всі гуртожитки забезпеченні необхідною кількістю вогнегасників та
евакуаційними виходами, призначені відповідальні особи за пожежну безпеку,
які пройшли відповідне навчання.
Пожежний водопровід є у 61 гуртожитку, що складає 88%.
Пожежна сигналізація 14 гуртожитках, що складає 20 %.
За даними начальних закладів, в усіх гуртожитках за 2019 рік відсутні
правопорушення та нещасні випадки.

Тільки декілька закладів вищої освіти надали додаткову інформацію.
Військова академія має на балансі казармено-житловий фонд у
військових містечках. Курсанти проживають у 3-х казармах, побудованих
згідно проектів з врахуванням соціально-побутових умов, дотримання правил
Протипожежної безпеки та Санітарно-епідеміологічних норм. Військова
академія має матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні житловопобутові умови приміщень, також своєчасно виділяються кошти для
проведення поточного ремонту. В академії проводиться робота щодо
недопущення порушеннь вимог пожежної безпеки.
НУ Одеська Юридична академія дбає про належні соціально-побутові
умови проживання студентів. На даний момент в університеті діють 7
комфортабельних студентських гуртожитків, в кожній кімнаті окремий
санвузол, холодильник та всі необхідні меблі. Встановлена система сонячного
підігріву води в гуртожитках.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова здійснила
ремонт в місцях загального користування, проводиться роботи щодо підготовки
гуртожитків до роботи в осінньо-зимовий період. Всі гуртожитки підключенні
до мережі Інтернет. Щомісяця з ініціативи студентського самоврядування
проводиться суботник. Щорічно проводиться конкурс на кращий гуртожиток.
Одеським
державним
аграрним
університетом
продовжено
вдосконалення системи сповіщення про пожежу у структурних підрозділах,
проводяться необхідні заходи щодо підтримки систем протипожежної безпеки
у належному стані. В університеті розроблений план розвитку гуртожитків на 3
роки. Заплановані роботи із замін ліфтів в студентському гуртожитку № 5.
Одеською державною академією будівництва та архітектури в усіх
гуртожитках проведено поточні ремонти покрівель, приміщень загального
користування, закуплено нові газові плити, проведено роботи з ремонту
теплових пунктів, систем теплопостачання, водопостачання та каналізації,
проведена заміна ламп освітлення на сучасні енергозберігаючі. У 4-х
гуртожитках з 5 забезпечені умови для занять спортом студентами. Розроблені
та затверджені проекти термомодернізації 3-х гуртожитків. Розроблені
комплексні плани проведення робіт з розвитку матеріально-технічної бази
гуртожитків.

