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1. Загальні положення 

Поселення здобувачів освіти у гуртожиток здійснюється за погодженням з органами 

студентського самоврядування та за наказом директора коледжу. 

Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана: 

 надати паспорт з відміткою про зняття з попереднього місця реєстрації 
(крім дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування) та 

необхідні документи для реєстрації;

 пройти медичний огляд і отримати дозвіл на поселення;

 попередньо сплатити за проживання, але не менш, ніж на семестр;

 пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації 

електропобутових приладів;

 інструктаж здійснюється вихователем гуртожитку і підтверджується 
особистим підписом мешканця гуртожитку у відповідному журналі;

 вивчити Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

2. Умови проживання 

 виховні та просвітницькі заходи в гуртожитку, здійснюються за планом, 

розробленим вихователями гуртожитку разом зі студентською радою і 

погодженим з заступником директора з виховної роботи та соціального 

захисту студентів;

 усі заходи повинні закінчуватися до 20 години 30 хвилин. З 21-00 години і 

до 7.00 години в гуртожитку повинен тривати режим тиші;

 усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по
самообслуговуванню. Щоденно виконують роботи по підтриманню 

порядку і чистоти у житлових кімнатах і місцях загального користування; 

 на кожному поверсі гуртожитку із числа його мешканців обирається голова 

студентської ради поверху.

 опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний головою 

студентської ради поверху, зберігається у вихователя та у помічника 

директора з господарської частини;
 майно для особистого користування, а також речі загального користування 

видаються мешканцям під їх особисту відповідальність;

 мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в 

гуртожиток;

 у разі форс-мажорних обставин мешканці гуртожитку можуть бути 

переселені в інший гуртожиток за рішенням адміністрації коледжу.
 

Вхід до гуртожитку дозволяється: 

 вхід до гуртожитку дозволяється цілодобово на підставі перепусток для 

мешканців даного гуртожитку, проте, згідно вимог мешканці мають 

повернутися до гуртожитку не пізніше 21.00;

 відвідувачі при вході до гуртожитку пред'являють черговому документ, що 

посвідчує особу;

 відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які 

запросили згаданих осіб.



3. Права і обов'язки мешканців гуртожитку 

Мають право: 
 

 користуватися приміщеннями освітнього, побутового та спортивного 

призначення, інформаційно-ресурсним центром, бібліотекою, обладнанням 

і майном гуртожитку;

 вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної 

білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

 обирати студентську раду 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;

 мешканці гуртожитку, за власним запитом можуть бути переселені в іншу 

кімнату або гуртожиток, за наявності вільних місць, без погіршення 

житлових умов.

 

Зобов'язані: 

 знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
  підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах та місцях загального 

користування;

  брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, 

щоденно прибирати житлові кімнати;

 дбайливо ставитися до державної власності —  приміщень, обладнання, 

майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію і воду;

 своєчасно вносити оплату 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;
 про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати вихователя, 

чергового гуртожитку та студентську раду;

 дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при 

користуванні електричними приладами;

 при тимчасовому чи тривалому від’їзді із гуртожитку письмово 

повідомити про це вихователя, підписавши відповідну заяву на від’їзд у 

класного керівника та заступника директора коледжу з виховної роботи та 

соціального захисту студентів (вказати період відсутності, адресу куди 

вибув, контактні телефони).

 одержане майно і ключі від кімнати здати черговому по гуртожитку;

 після закінчення навчання в коледжі виїхати з гуртожитку, знявшись з 

реєстрації.



Забороняється: 

 самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;

 переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої або 
виносити до кімнат загального користування;

 самостійно проводити ремонт електроустаткування;

 користування та зберігання в жилих кімнатах подовжувачів, електричних 

чайників, кип’ятильників;

 забирати ключі від кімнат;

 приносити і вживати спиртні напої; палити на території гуртожитку, 

житлових кімнатах та місцях загального користування; з’являтися до 
гуртожитку у нетверезому стані;

 порушувати режим тиші;

 тримати домашніх тварин

 залишати гуртожиток з можливістю ночівлі в іншому місці без 

повідомлення вихователів та відповідної письмової заяви.
 

 

4. Заохочення і стягнення 

Заохочування і стягнення мешканцям гуртожитку, у встановленому порядку виносяться 

директором коледжу за поданням вихователя та студентської ради гуртожитку, із 

погодженням з заступником директора з виховної роботи та соціального захисту 

студентів. 

За активну участь у виховних та просвітницьких заходах, роботі в 

студентській раді гуртожитку, покращення умов і побутового 

обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються: 
 

 подякою; 

 цінними подарунком; 

 грошовою премією. 
 

За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в 

гуртожитку на мешканців накладаються стягнення: 
 

 зауваження; 

 виселення з гуртожитку; 

                     •     непоселення в гуртожиток на наступний рік; 

                     •     відрахування з освітнього закладу. 

 

 

 

 

 
Заступник директора з виховної роботи                                     Олена  МИМРЕНКО  


