1. Загальні положення






















Дане положення встановлює порядок користування, утримання та надання
житлової площі в гуртожитку.
Під гуртожиток надано спеціально збудована з цією метою будівля.
Вільні кімнати в гуртожитку іноді використовуються директором коледжу для
створення відокремленого готелю за погодженням зі студентським
самоврядуванням гуртожитку.
Студентський гуртожиток знаходиться в структурі коледжу.
Штатний розклад, права і обов'язки працівників гуртожитку визначаються
посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу з виконанням
вимог чинного законодавства в сфері праці.
В приміщені гуртожитку працюють: лабораторія по створенню нових
колекцій, пошиття та ремонту одягу, бібліотека, читальний зал з безоплатною
мережею Інтернет, медичний пункт, ізолятори №1 та №2, кухня, душові,
кімнати для самопідготовки, побутові кімнати, камера схову, гладильна.
У гуртожитку створені необхідні умови для проживання, самостійної
навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи.
Заселення в гуртожиток здійснюється після створення в ньому необхідних
житлово-побутових умов для проживання та одержання дозволу.
Поселення студентів до гуртожитку здійснюється при наявності заяви та
наказу.
Поселення студентів першого курсу є позачерговим.
Для студентів 2 та 3 курсу резервується кількість місць для їх проживання у
гуртожитку.
Правила внутрішнього розпорядку затверджуються директором коледжу і
погоджуються головою студентської ради гуртожитку.
Проживання сторонніх осіб, розміщення підрозділів навчального закладу, а
також інших організацій забороняється.
Проживання працівників навчального закладу здійснюється, як виняток, з
дозволу директора коледжу за погодженням з студентським самоврядуванням
гуртожитку.
Проживання в гуртожитку надається іногороднім учням та студентам тільки на
період навчання, або на період проведення вступних випробувань.
Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідувач господарською
частиною, завідувач бібліотекою, чергові, кастелянша.
Студентське самоврядування в гуртожитку діє на основі принципів
добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності.
У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в
коледжі та проживають в гуртожитку. Кожен студент має право обирати і бути
обраним до органів студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування гуртожитку створюються на
добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою
громадського самоврядування коледжу.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування гуртожитку
керуються законодавством України « Про вищу освіту», Статутом коледжу та
«Положенням про студентське самоврядування».








Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в інтересах
проживаючих в гуртожитку.
Взаємодія органів студентського самоврядування гуртожитку з адміністрацією
коледжу здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.
Керівництво навчального закладу зобов’язане створювати умови для
забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування гуртожитку мають право звертатися до
дирекції коледжу з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань
передбачених основними напрямками діяльності студентського
самоврядування.
Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори мешканців
гуртожитку.

2. Положення розроблено на підставі:
 Статуту коледжу;
 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 Постанови Кабінету міністрів України № 433 від 16.06.1995 р. «Про
поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків»;
 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
 Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб»
 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам»
 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України № 84 від 27.04.2015 «Положення про
гуртожитки»
 Лист Міністерства освіти і науки України №237 від 01.11.2017р. та лист
громадської організації «Українська асоціація студентів» №159-17 від
11.10.2017р.
 Положення про студентське самоврядування Білоцерківського коледжу сервісу
та дизайну

Основні завдання органів студентського самоврядування гуртожитку







Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
Сприяння у створені необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
Створення різноманітних студентських гуртків та клубів за інтересами.
Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
Забезпечення правової, психологічної, фінансової допомоги студентам
(спільно з відповідними службами).














Залучення студентів за бажанням до трудової діяльності у вільний від навчання
час в громадських роботах щодо благоустрою території навчального закладу та
гуртожитку.
Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне
реагування на випадки їх порушення.
Участь студентів у культурно-масових заходах.
Участь у поселенні студентів до гуртожитку.
Участь в забезпеченні збереження і підтримки у необхідному стані житлових
кімнат, приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу.
Організація чергування студентів і налагодження пропускного режиму в
гуртожитку.
Участь в організації змагання за зразкові кімнати, поверхи гуртожитку, в
економії електроенергії та ін..
Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.
Співпраця з класними керівниками, майстрами виробничого навчання,
вихователями, бібліотекарями та іншими структурами коледжу.
Здійснюють інформаційну діяльність.
Розуміння взаємозв’язку між правами та обов’язками.
Слідкувати за дотриманням правил поводження з електроприладами.

Права і обов’язки студентського самоврядування








Органи студентського самоврядування мають право:
Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію,
необхідну для виконання своїх завдань.
Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації.
Брати участь у вирішенні спірних питань.
Регулярно інформувати студентів з усіх питань життя гуртожитку.
Бути носіями принципів загальнолюдської моралі.
Звітувати перед студентами гуртожитку про виконану роботу.
Проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу
гуртожитку

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
 Виконавчий орган студентського самоврядування в гуртожитку – Рада
гуртожитку, яка обирається загальними зборами мешканців гуртожитку.
 Рада гуртожитку формується зі студентів, які проживають в гуртожитку.
 З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування обирає
голову, його заступника, секретаря та старостів поверхів.
 Голова Ради гуртожитку організовує роботу органів самоврядування.
 Секретар організовує контроль за виконанням рішень Ради гуртожитку, веде
протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

 У складі Ради гуртожитку створюються комісії за головними напрямами
життєдіяльності: навчально-виховна; культурно-масова; фізкультурно-масова;
побутова; редакційна; правова.
 Засідання Ради гуртожитку проводиться один раз на місяць і вважається
правомірним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 обраних до її складу членів.
Рішення приймається більшістю голосів.
 Кожне засіданні Ради гуртожитку фіксується протоколом, що підписується
головою та секретарем.
 На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання покращення
виховного процесу та життєдіяльності студентів, обумовлені основними
напрямами діяльності студентського самоврядування.
 Рада гуртожитку на звітно-виборчій студентській конференції звітує про
виконану роботу.
 Рішення виконавчого органу студентського самоврядування є обов’язковим до
виконання.

3. Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов'язана:





Пред'явити паспорт та необхідні документи для реєстрації.
Пройти медичний огляд і отримати дозвіл на поселення.
Попередньо оплатити проживання, але не менш, ніж на місяць вперед.
Пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації
електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання.
 Інструктаж здійснюється вихователем гуртожитку і підтверджується
особистим підписом студента або учня в спеціальному журналі.
 Вивчити правила внутрішнього розпорядку.
 У разі непередбачених обставин та з поважних причин учні та студенти, які
проживають в гуртожитку можуть бути переселені в інший гуртожиток за
рішенням адміністрації та студентської ради гуртожитку, погодженим з
профкомом студентів.

4. Основні принципи поселення та проживання студентів
• Координацію роботи з поселення студентів та учнів до гуртожитку коледжу
здійснює рада з поселення студентів.
До складу Ради з поселення студентів входять:








директор коледжу .
заступник з виховної роботи та соціального захисту студентів.
завідуючі відділеннями.
голова первинної профспілкової організації.
голова студентського профкому.
вихователі.
студентська рада гуртожитку.

Користування жилою площею в гуртожитках

 Дирекцією готується наказ про поселення студентів на навчальний рік.
 Розподіл жилих місць відбувається за участі студентської ради гуртожитку
враховуючи бажання мешкаців.
 Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
 Поселення до студентського гуртожитку студентів, інших осіб здійснюється
вихователем гуртожитку або працівником, який його заміщує, на підставі
виданого наказу.
 З особою, яка вселяється в гуртожиток, укладається угода, їй вказується надане
жиле місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу
до гуртожитку.
 Мешканець, повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку
гуртожитку, правилами техніки безпеки, в тому числі з користування
електричними, газовими приладами, та мобільними телефонами, планшетами та
ноутбуками.
 На період літніх канікул (липень-серпень місяць) студенти мають звільнити
кімнату і розрахуватися з гуртожитком. Зі студентами, які бажають залишитися
в гуртожитку на період літніх канікул, укладається окрема угода на проживання
з директором коледжу.

Умови проживання
 Вхід до гуртожитку дозволяється цілодобово на підставі перепусток для
мешканців даного гуртожитку.
 Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 14.00 до 21-00. При вході
до гуртожитку відвідувач залишає черговому документ, який посвідчує особу і
реєструється в книзі відвідувачів.
 Мешканець гуртожитку зобов'язаний особисто зустріти гостя, залишити
перепустку черговому по гуртожитку і провести гостя при залишенні
гуртожитку.
 Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які
запросили гостей.

5. Права і обов'язки мешканців гуртожитку
Мають право:
 Користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового та
спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
 Вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної
білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
 Обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;
 Брати участь через студентську раду у вирішенні питань, пов'язаних з
покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля,
роботи обслуговуючого персоналу та інших;
 Звертатися із скаргами до керівництва навчального закладу на роботу
обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають

вимогам положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та
утримання гуртожитку.
 Можуть бути в разі необхідності тимчасово переселені в іншу кімнату або
гуртожиток, без погіршення житлових умов.

Зобов'язані:
 Знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
 Дотримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального
користування;
 Брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно
прибирати жилі кімнати;
 Дбайливо ставитися до державної власності — приміщень, обладнання, майна
гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;
 Своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування
гуртожитком;
 Особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери
схову.
 За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;
 При залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від
кімнати черговому вахтеру;
 Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і
меблів;
 Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим
законодавством;
 Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати вихователя,
чергового гуртожитку та студентську раду;
 Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні
електричними і газовими приладами;
 При залишенні гуртожитку на довгий час (більше 1-го тижня), а також при
виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати вихователя
гуртожитку (вказати адресу, куди вибув), класного керівника, завідувача
відділенням, одержане майно і ключі від кімнати здати черговому по
гуртожитку;
 По закінченні навчання в коледжі виїхати із гуртожитку у двотижневий строк;
 При тимчасовому виїзді із гуртожитку повідомити про це старосту поверху,
вихователя або чергового по гуртожитку.

Забороняється:
 Самовільно переселятися із однієї кімнати в другу;
 Переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до другої або
виносити із робочих кімнат;
 Самостійно проводити ремонт електроустаткування;
 Користування та зберігання в жилих кімнатах тимчасових переносок,
чайників, кип`ятильників;
 Забирати із собою додому ключі від кімнат;

 Залишати сторонніх осіб після 21-00 години на ночівлю в жилих кімнатах;
 Приносити і вживати спиртні напої, палити на території , жилих та робочих
кімнатах, з'являтися до гуртожитку у нетверезому стані;
 Створювати шум, а також вмикати апаратуру на гучність, що заважає іншим;
 Тримати домашніх тварин.

6. Заохочення і стягнення
 Заохочування і стягнення мешканцям гуртожитку у встановленому
порядку виносяться директором коледжу за поданням вихователів
студентської ради, погодженим із студентською профспілкою.
За активну участь у культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов і
побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
 Об'явою подяки;
 Нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією.
 Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим
обладнанням і інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання
гуртожитків».
За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в
гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:





Зауваження;
Догана;
Сувора догана;
Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним
законодавством України:
 Не поселення в гуртожиток на наступний рік;
 Виключення із навчального закладу.
 Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток або не виселилися у
встановлений термін, виселяються в адміністративному порядку або за
рішенням суду без надання їм іншого житлового приміщення.

7. Плата за житло та послуги
 Вартість проживання у гуртожитку складається з вартості його утримання та
вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
 Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється
адміністрацією коледжу і розраховується відповідно до діючих тарифів,
розрахунків за комунальні послуги згідно чинного законодавства України.
 Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості, але не менше,
як на місяць вперед.

8. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт
 Експлуатація гуртожитку забезпечується відповідними експлуатаційними







підрозділами коледжу згідно з правилами і нормами експлуатації та ремонту
жилого фонду.
Капітальний та косметичний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок
коштів від оплати на житло.
При виконанні капітального ремонту гуртожитку, проживання студентам та
учням на час ремонту надається адекватна жила площа у тому ж або іншому
гуртожитку.
Після закінчення капітального ремонту мешканцям надається жила площа, яку
займали раніше.
Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів коледжу,
коштів спонсорів, спеціальних коштів і полягає в систематичному і
своєчасному проведенні робіт щодо забезпечення конструктивних елементів,
оздоблення, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від
передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей,
що з'явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного
обладнання.
Мешканець несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання
гуртожитку, дотримання в них встановленого порядку і правил проживання,
організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і спортивнооздоровчої роботи.
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