
 

Правила 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 

Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ 

 

 Загальні положення  

На підставі рішення про надання місць у гуртожитках адміністрація технікуму укладає 

договір зі студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною підставою для 

поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса та номер 

гуртожитку і номер кімнати.  

Студенту, який поселяється до гуртожитку, вказується його житлове місце.  

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку 

гуртожитку та правилами техніки безпеки.  

У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у 

гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати  за рішенням адміністрації технікуму без 

погіршення умов проживання.  

Користування гуртожитками. Умови проживання  

  Вхід до гуртожитку дозволяється  для студентів цього гуртожитку  у віці до 18 років до 22.00 

години, для повнолітніх студентів до 22.30.  З 23 00 залишення гуртожитку не допускається.  

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 9 00 до 21 00 . При вході до гуртожитку 

відвідувачі надають черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. 

Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача і провести 

відвідувача при його виході з гуртожитку.  

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил 

внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.  

Культурно-дозвіллєва діяльність у гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який 

розробляється студентськими радами гуртожитків і погоджується з керівництвом технікуму. Усі 

заходи повинні закінчуватись до 22 00 .  

Усі студенти, які проживають у гуртожитках, залучаються до господарських робіт із 

самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального 

користування тощо).  

Студент, який проживає в гуртожитку, має право:  

 •  користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням і майном 

гуртожитку; 

 •  вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів; 

 •  обирати студентську раду гуртожитку й бути обраним до її складу; 

 •  через студраду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-

побутових умов та організацією культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний: 

 •  знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 •  своєчасно сплачувати за проживання; 

 •  підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті та місцях загального користування, брати участь у 

всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням; 

 •  дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду; 

 •  своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів; 

 •  про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта та вихователя 

гуртожитку; 

 •  відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого законодавства; 

 •  дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки; 

 •  повідомити коменданту про додаткові електроприлади; 

 •  після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку 

здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та 

виселитися з гуртожитку у тижневий термін.  

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється: 

 •  самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 

 •  переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з 

гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку; 



 •  проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти й ремонтувати 

електроустаткування; 

 •  користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах; 

 •  залишати сторонніх осіб (зокрема батьків студентів) після 22 00 без письмового дозволу 

вихователя; 

 •  курити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в 

гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння; 

 •  порушувати тишу з 22 00 до 8 00 ; 

 •  створювати шум, а також гучно вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру, що 

перевищує звукоізоляційність кімнати; 

 •  тримати в гуртожитку тварин.  

Заохочення і стягнення  

За активну участь у культурно-дозвіллєвій діяльності, роботах з покращення умов 

проживання, стану гуртожитків та прилеглої території, студенти, які проживають у гуртожитках, 

можуть бути заохочені: 

 •  оголошенням подяки; 

 •  нагородженням пам'ятним подарунком, грошовою премією, званням «Кращий блок», «Краща 

староста».  

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у 

гуртожитку, накладаються такі стягнення: 

 •   догана; 

 •  відпрацювання 10 годин на благоустрій гуртожитку; 

 •  відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

 •  розірвання договору на проживання; 

 •  відрахування з технікуму.  

Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку 

виносяться директором технікуму за поданням заступника директора з виховної роботи, за 

погодженням зі студентською радою, профспілковою організацією студентів.  

 Порядок проживання студентів у гуртожитках у канікулярний період визначається з урахуванням 

їхніх побажань адміністрацією технікуму.  

Виселення зі студентських гуртожитків  

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у 

встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів 

випробувань.  

Студенти, які відраховані з навчального закладу (у тому числі ті, які закінчили навчання), а 

також виселені за порушення Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, залишають його в 

установленому порядку у тижневий термін від дня видачі відповідного наказу (розпорядження).  

Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі 

порушення студентом договору на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю 

відшкодовуючи заподіяні збитки.  

 


