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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках (надалі Правила) встановлюють єдиний 

внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, 

обов’язки та відповідальність мешканців гуртожитку для забезпечення повної реалізації задач 

технікуму у відповідності до чинного законодавства. 

2. Ці Правила є обов’язковими для обслуговуючого персоналу, студентів, та інших категорій 

мешканців гуртожитку незалежно від форм їх відносин з коледжу. 

3. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою реалізувати питання 

подальшого покращення дисципліни, правопорядку, виховання, організації дозвілля, вирішення 

соціальних питань та дотримання моральних норм серед мешканців гуртожитку. 

4. Правила є документом прямої дії, в разі необхідності механізми реалізації окремих 

пунктів регулюються наказами та розпорядженнями директора коледжу. 

5. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність гуртожитку є 

законодавчі акти України, Статут коледжу, Положення про гуртожиток коледжу, накази та 

розпорядження директора та його заступників. 
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2. НАДАННЯ МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ 

1. Розміщення студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і 

обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток ВСП "Кіцманський фаховий 

коледж ЗВО "Подільський державний університет", розробленим на підставі примірного 

Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу за погодженням з 

органами студентського самоврядування. 

2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями,  здійснюється рішенням 

керівництва коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського 

самоврядування. 

3. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу чи за його 

дорученням комендант гуртожитку укладає договір із 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 гуртожитку і номер кімнати. 

4. Облік ордерів та студентів, які проживають у гуртожитках,  оформлення необхідних 

документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки 

ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.  

5. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і 

здати коменданту ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за 

проживання. 

6. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце,  надається 

необхідний інвентар. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.  

7. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку,  подаються 

адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку. 

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

гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації 

гуртожитку без погіршення умов проживання.  

9. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються 

директором коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського 

самоврядування. 

10. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках,  

здійснюється директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування.  

 

3. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 



1. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є 

державною власністю. 

2. Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність за їх збереження. 

3. Майно для особистого користування видається мешканцям під їх особисту 

відповідальність. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна покладається 

на особу, котра отримала це майно. Опис майна, підписаний завідуючим гуртожитком і 

старостою блоку, вивішується в блоці. 

4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток. 

5. Вхід до гуртожитку дозволяється для студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а 

з 23.00 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення. 

6. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2300. При вході до гуртожитку 

відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу. Студент, який проживає в 

гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача і провести відвідувача при його виході з 

гуртожитку.  

7. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється 

вихователями гуртожитків  та клубом художньої самодіяльності студентів і погоджується з 

керівництвом вищого навчального закладу.  

8. У кожному блоці з числа студентів, які проживають у ньому, обирається староста.  

9. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із 

самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального 

користування тощо).  

 

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ 

1.Студент, який проживає в гуртожитку, має право:  

 користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та 

спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;  

 обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього 

складу;  

 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 гуртожитку тощо;  

 звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не 

відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та 

утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно 

до Закону України «Про звернення громадян».  

2.Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:  

 знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;  

 своєчасно сплачувати за проживання;  

 підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати 

участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;  

 дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло,  електроенергію і 

воду;  

 забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у вахтера гуртожитку,  а в разі заміни 

замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;  

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

 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та 

органи студентського самоврядування гуртожитку;  

 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;  

 дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;  

 реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;  

 попереджувати коменданта гуртожитку та вихователя при залишенні гуртожитку на 

тривалий час (більше 5 діб);  



 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 в двотижневий термін.  

3.Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:  

 переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;  

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

їх з гуртожитку без дозволу комендантом гуртожитку;  

 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати 

електроустаткування;  

 користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;  

 проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку та вихователя;  

 залишати сторонніх осіб після 2300;  

 палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати 

в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;  

 порушувати тишу з 2200 до 0700;  

 створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, 

що перевищує звукоізоляційність кімнати;  

 тримати в гуртожитку тварин.  

 

5. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ 

1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану 

гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути 

заохочені. 

2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які 

проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:  

 зауваження;  

 догана;  

 відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;  

 виселення з гуртожитку.  

3.Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому 

порядку виносяться адміністрацією коледжу за поданням з органами студентського 

самоврядування.  

 

 

 

 

 


