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І. Загальні положення. 

1.1. Вселення студентів, слухачів, в окремих випадках працівників 
технікуму в гуртожиток здійснюється за наказом директора та рішенням комісії 
по поселенню, згідно з поданими заявами, по ордерах. 

1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто надати 
паспорт чи свідоцтво про народження та здати коменданту ордер на право 
зайняти місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки 
при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіо- і телеапаратури, 
вивчити правила внутрішнього розпорядку, ознайомитись із встановленим 
порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також 
порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом. 

1.3. Оформленням документів на прописку тих, хто вселяється в 
гуртожиток, займається паспортист у порядку, встановленому Міністерством 
внутрішніх справ України. Оплата за прописку проводиться за рахунок особи, 
якій надано гуртожиток. 

1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово 
переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов. 

1.5. При відрахуванні із навчального закладу, а також при його 
закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом 5-ти днів від дня виходу 
відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин мешканець не може 
залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора цей термін 
може бути продовжено. 

1.6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, 
звільняють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення 
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результатів іспитів; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом – протягом трьох 
днів після видання наказу про зарахування. 

II. Умови проживання. 
2.1. В кожній секції та кімнаті із числа її мешканців обирається староста. 
2.2. Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується 

мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а 
також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту 
відповідальність. 

2.3. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до 
гуртожитку. 

Вхід до гуртожитку дозволяється: 
 мешканцям даного гуртожитку до 23:00 години, після 23:00 

години вхід дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим 
письмовим дозволом коменданта, вихователя, заступника директора з ВР; 

 гостям тільки у позаурочний час з 16:00 до 22:00 години. При 
вході до гуртожитку відвідувачі пред'являють документ, що посвідчує 
особу і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов'язаний 
особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні 
гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами 
гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть 
мешканці, які запросили вищезгаданих осіб. 
2.4. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку 

здійснюються за планом і закінчуються до 22:00. Із 22.00 і до 7:00 в гуртожитку 
повинна додержуватись тиша. 

2.5. Чергування по секції та гуртожитку здійснюється всіма студентами 
згідно графіку, складеному старостою і затвердженому комендантом та 
вихователем гуртожитку. 

2.6. Усі    мешканці    гуртожитку     залучаються     до     господарських     
робіт по самообслуговуванню. Щоденно виконують роботи по підтриманню 
порядку і чистоти в своїх жилих і робочих кімнатах.  

2.7. Під час ІІІ трудового семестру студенти – мешканці гуртожитку 
відпрацьовують 10 днів у гуртожитку. 

 
ІІІ. Студенти, які проживають у гуртожитку, мають право: 

- користуватись приміщеннями культурно-побутового 
призначення, інвентарем, комунально-побутовими послугами; 

- користуватись послугами приміщень; 
- створювати Раду гуртожитку. При Раді організовувати 

ініціативні групи: побутова, культурно-масова, санітарна, фізкультурна та 
ін., їх очолюватимуть члени Ради гуртожитку. 
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ІV. Мешканці гуртожитку, зобов`язані: 

- знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього 
розпорядку; 

- оберігати і охайно відноситись до приміщень, майна, 
інвентарю гуртожитку; за зіпсований інвентар студенти несуть 
матеріальну відповідальність; 

- добросовісно виконувати обов`язки чергового по кімнаті і 
секції гуртожитку; 

- дотримуватись чистоти і порядку в кімнатах, місцях 
загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із 
самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і секції; 

- здавати в кімнату зберігання особисті речі, які не являються 
предметами щоденного користування; 

- бережливо використовувати електроенергію, воду; 
- вибуваючи з гуртожитку здавати коменданту постільні речі, 

інвентар; 
- брати участь у наведенні порядку, озелененні території, 

обладнанні спортивних майданчиків, ремонту інвентарю, приміщень; 
- дотримуватись чистоти на прилеглій до гуртожитку території; 
- своєчасно (до 10 числа кожного місяця) вносити плату у 

встановлених розмірах за користування гуртожитком і за всі додаткові 
платні послуги, якими вони особисто користуються; 

- при залишенні кімнати мешканець повинен вимкнути світло, 
зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;  

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з 
діючим законодавством; 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати 
завідуючого гуртожитком і раду гуртожитку; 

- дотримуватись   правил   техніки   безпеки,    пожежної    
безпеки    при користуванні електричними приладами, не встановлювати 
без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі 
прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців 
підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку); 

- при залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного 
тижня), а також при виїзді на канікули або практику,  письмово 
попереджувати коменданта гуртожитком (вказати адресу, куди вибув), 
одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку, а 
особисті речі до камери схову; 
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- по закінченні навчання в навчальному закладі або при 
закінченні строку дії договору мешканці повинні виїхати із гуртожитку в 
п’ятиденний строк. 

 
V. Мешканцям гуртожитку, забороняється: 

- самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 
- переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати в 

іншу або виносити з робочих кімнат; 
- прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах; 
- наклеювати  або  прибивати  на  стінах  і  шафах  об'яви,  

розклади,  фотографії, малюнки та інше; 
- проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати 

електроопалювальні прилади в житлових кімнатах; 
- самовільно замінювати та встановлювати додатковий дверний 

замок; 
- залишати сторонніх осіб після 22:00 години і на ночівлю; 
- приносити  і  вживати  спиртні  напої,  курити  в  жилих  і  

робочих  кімнатах, з'являтись до гуртожитку у нетверезому стані; 
- створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру 

на гучність, яка перевищує чутність кімнати; 
- тримати домашніх тварин; 
- проводити самочинно переобладнання та перепланування 

приміщень; 
- переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати 

до іншої, загромаджувати сторонніми предметами балкони, східці, 
пожежні проходи, запасні виходи, коридори; 

- зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях 
легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, 
які засмічують повітря; 

- у період з 22:00 до 7:00  грати на музичних інструментах, 
вмикати радіотелевізійну, аудіоапаратуру. 

 
 

VІ.  Заохочення та стягнення 
6.1. За активну участь в культурно-масових заходах і роботі по 

покращенню умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку 
заохочуються: 

- об'явою подяки; 
- нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією за 

клопотанням коменданта, вихователя та Ради гуртожитку. 
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Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим 
обладнанням та інвентарем, не передбаченим "Типовими нормами обладнання 
гуртожитків". 

6.2. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього 
розпорядку гуртожитку до студентів може бути використано одне з таких  
дисциплінарних стягнень: 

а) зауваження; 
б) догана; 
в) сувора догана з не поселенням у гуртожиток на наступний рік; 
г) відрахування з навчального закладу. 

         6.3. Заохочення і стягнення студентам – мешканцям гуртожитку 
оголошується директором навчального закладу за поданням коменданта, 
вихователя та ради гуртожитку. 

 
VІІ. Правила внутрішнього розпорядку повинні 

вивішуватися в гуртожитку на видному місці і є обов`язковими для усіх 
студентів та працівників навчального закладу. 
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