
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ють у гуртожитку, можуть бути переселені адміністрацією за погодження 

профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування з одного 

гуртожитку в інший. Самовільне переселення мешканців забороняється. 

1.5. Під час вселення в гуртожиток і для одержання перепустки мешка-

нець повинен особисто подати коменданту гуртожитку: 

- ордер на право заняття місця в гуртожитку; 

- паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво; 

- чотири кольорові фотокартки 3x4 см; 

- довідку про медичний огляд лікарем і про проходження санітарної об-

робки. 

1.6. Подання документів для прописки здобувачів, що поселяються в гур-

тожитки, проводить директор студмістечка за списками комендантів гур-

тожитків у порядку, що встановлений органами міліції і здійснюється пас-

портистом гуртожитку. Оплата прописки здійснюється за рахунок мешканця 

гуртожитку. 

1.7. Після закінчення навчання в університеті, при відрахуванні з універ-

ситету, при переведенні до іншого навчального закладу, а також після закін-

чення строку, на який було надано місце в гуртожитку, здобувачі втрачають 

право на проживання в гуртожитку і зобов’язані у триденний строк виїхати з 

гуртожитку і виписатися з нього. У випадку невиїзду в установлений строк, а 

також у разі порушення інших вимог існуючих Правил, здобувачі підлягають 

виселенню з гуртожитку за рішенням ректора в адміністративному або судово-

му порядку відповідно до чинного законодавства. 

1.8. Попередня оплата користування гуртожитком стягується зі здобувача 

в установленому порядку не менше ніж за шість місяців, включаючи і канікули.  

У період виробничої практики, яка пов’язана з виїздом в іншу місцевість, 

або за кордон, плата за користування гуртожитком не стягується, якщо Здобу-

вачі, які виїжджають не були з нього виселені наказом ректора університету.  

1.9. Якщо здобувач користується електропобутовими приладами, він по-

винен вносити додаткову плату за спожиту електроенергію у встановленому 

порядку. 

1.10. Майно гуртожитку для індивідуального користування, а також речі 

загального користування видаються здобувачу під розписку. Відповідальність 

за збереження майна покладається на особу, яка одержала це майно. У кожній 

кімнаті має бути опис майна за підписом коменданта. 

1.11.Особисті речі здобувача, який вибуває більше ніж на один тиждень, 

повинні зберігатися у камерах схову. 

1.12. Винос особистих речей з гуртожитку допускається тільки за перепу-

стками, виданими комендантом на основі довідки старости або завідувача ка-

мери схову. 

1.13. При кожному гуртожитку обладнуються пральні, кухні, камери схо-

ву, душові, приміщення для гігієни жінок, ізолятори, кімнати відпочинку, при-

міщення для занять фізкультурою та спортом. 

1.14. У приміщеннях для приготування їжі (кухнях) повинні бути плити, 

необхідна кількість столів, раковина-мийка, ємність для харчових відходів. 



1.15. Обладнання пральні повинно забезпечувати можливість прання, су-

шіння і прасування особистої білизни. 

1.16. Здобувачам, які проживають у гуртожитку, видається перепустка на 

право входу до гуртожитку. 

1.17. Вхід до гуртожитку дозволяється:  

1.17.1. Особам, які мешкають у гуртожитку згідно листа МОН України 

від 17.11.2015 р. № 1/9-550 встановлено цілодобовий режим вільного доступу 

до гуртожитків; в нічний час дозволяється на підставі перепустки для Здобува-

чів цього гуртожитку  із записом причин запізнення у спеціальному журналі. 

1.17.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 1600 до 2300 

год. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який 

засвідчує особу, і реєструється у книзі відвідувачів. Здобувач, який проживає у 

гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку 

черговому гуртожитку і провести відвідувача під час його виходу з гуртожитку. 

1.17.3. Посадовим особам університету - у будь-який час доби за подан-

ням документа, що засвідчує особу. 

1.17.4. Здобувач, який запрошує відвідувача, зобов’язаний особисто зу-

стріти гостя при вході і провести його під час виходу з гуртожитку. 

Відповідальність за своєчасний вихід гостей і за дотримання ними Пра-

вил внутрішнього розпорядку несе здобувач, який запросив відвідувача. 

1.18. Усі культурно-масові заходи в гуртожитках проводяться за планом, 

затвердженим студентською радою і узгодженим з деканатом факультету та 

директором студмістечка. Відповідальність за проведення усіх заходів у гурто-

житку покладається на голову студради. Усі заходи повинні закінчуватися до 

2200 год. З 2400 год. у гуртожитку необхідно дотримуватися повної тиші, у кім-

натах вимикається світло, освітленими залишаються тільки коридори і місця 

загального користування. 

1.19. У кожному гуртожитку повинна бути Книга пропозицій, яка зберіга-

ється у коменданта або чергового і подається для запису пропозицій за вимо-

гою. 

1.20. У кожному гуртожитку повинна бути Книга для запису зауважень 

осіб, які перевіряють гуртожитки. Книга зберігається у коменданта гуртожитку. 

1.21. Недоторканість житла. Заходити в кімнату без відома здобувача 

представники адміністрації можуть тільки тоді, коли є ризик псування майна 

(наприклад, в когось заливає кімнату), чи є ознаки наявності в приміщенні ад-

мінправопорушення або кримінального злочину. А також наявності обставин, 

які вказують загрозу життю і здоров’ю особи. 

2. Права й обов’язки мешканців гуртожитку 

2.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

2.1.1. Користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового 

призначення, обладнанням та інвентарем гуртожитку. 

2.1.2. Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, постільної 

білизни, меблів та іншого інвентарю, усунення недоліків у побутовому забезпе-

ченні. 

2.1.3. Брати активну участь у громадському житті гуртожитку і вносити 



пропозиції щодо його поліпшення. 

2.1.4. Вибирати студентську раду і бути обраним до її складу. 

2.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

2.2.1. Знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку та 

режиму дня в гуртожитку, який затверджено ректором університету, а також 

вимагати його дотримання від інших мешканців. 

2.2.2. Дотримуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях за-

гального користування (коридори, кухні, туалети, пральні та ін.), брати участь у 

всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, а також виконувати пото-

чний ремонт кімнати, обладнання і місць загального користування. 

2.2.3. Особисті речі (валізи та інші предмети), які не потрібні щоденно, 

здавати до камери схову. За речі, які не здані на збереження, адміністрація від-

повідальності не несе. 

2.2.4. Зберігати власність, яка є в гуртожитку, обережно ставитися до зе-

лених насаджень і зберігати в чистоті територію гуртожитку, економно витра-

чати електроенергію, газ, воду, берегти приміщення, обладнання й інвентар гу-

ртожитку. 

2.2.5. Відшкодовувати заподіяний матеріальний збиток відповідно до 

чинного законодавства. 

2.2.6. Під час вибуття з гуртожитку здати всі речі, що за ними числяться 

(білизну, інвентар, обладнання). 

2.2.7. При виході з кімнати вимкнути електроенергію, зачинити вікна і 

кімнату. 

2.2.8. При виїзді з гуртожитку на тривалий час (більше одного тижня), а 

також при від’їзді на канікули або на виробничу практику письмово попереди-

ти коменданта гуртожитку за два дні (із зазначенням адреси вибуття), одержане 

майно і всі особисті речі здати до камери схову, а ключі від кімнати - під роз-

писку коменданту. 

2.2.9. Після закінчення навчання в університеті виїхати з гуртожитку у 

триденний термін. 

2.2.10. Своєчасно вносити плату за проживання у гуртожитку в установ-

лених розмірах. 

2.2.11. При тимчасовому виїзді з гуртожитку письмово повідомити про це 

старосту кімнати (із зазначенням адреси вибуття). 

2.2.12. Дотримуватися правил користування газом і газовими приладами, 

знати й дотримуватися правил протипожежної безпеки при користуванні елект-

ричними і газовими приладами. 

2.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

2.3.1. У житлових кімнатах готувати їжу, прати і сушити білизну, чистити 

одяг і взуття. 

2.3.2. Самовільно переробляти і переносити меблі та інвентар з однієї кі-

мнати до іншої або переносити їх із робочих кімнат до житлових. 

2.3.3. Наклеювати або прибивати на стінах і шафах оголошення, розкла-

ди, фотокартки, малюнки та ін. 

2.3.4. Самовільно переробляти і ремонтувати електрообладнання, вмика-



ти електрообігрівальні пристрої, самовільно влаштовувати душ та інші при-

строї на мережах водо- і теплозабезпечення. 

2.3.5. Самовільно замінювати дверні замки у кімнаті. 

2.3.6. Залишати сторонніх осіб після 2300 год. і на ночівлю. 

2.3.7. Курити в житлових і робочих кімнатах, підсобних приміщеннях, 

коридорах, вестибюлях, на сходових площадках, у переходах та інших місцях, 

які не відведені для цієї мети; грати в карти та інші азартні ігри; вживати спир-

тні напої і приходити у гуртожиток у нетверезому стані; вживати і зберігати на-

ркотики та психотропні засоби. 

2.3.8. Голосно співати, кричати, а також вмикати гучномовці, телевізори, 

радіоприймачі і магнітофони на звукову потужність, яка перевищує чутність у 

межах кімнати. 

2.3.9. Тримати домашніх тварин і птахів. 

 

3. Самообслуговування у студентських гуртожитках 

3.1.Здобувачі, які проживають у гуртожитках, залучаються до роботи що-

до самообслуговування. Роботу із самообслуговування організовує студентська 

рада гуртожитків. 

3.2. У гуртожитках студенти виконують роботу з підтримки порядку та 

чистоти у житлових і робочих кімнатах, побутових приміщеннях, коридорах, 

вестибюлях, кухнях, пральнях та інших приміщеннях і на прилеглих територі-

ях. Мешканці, які проживають у гуртожитках, беруть участь у роботах, 

пов’язаних з ремонтом гуртожитку, меблів та інвентарю, а також залучаються 

до чергування в гуртожитку і на поверхах. 

3.3. Усі здобувачі, які проживають у гуртожитках залучаються до робіт, 

пов’язаних з самообслуговуванням.  

4. Студентська рада гуртожитку 

4.1. З метою забезпечення виконання Правил внутрішнього розпорядку, 

режиму дня та поліпшення побутового і культурного обслуговування мешкан-

ців гуртожитку щорічно обирається студентська рада. Рішення студентської ра-

ди, узгоджені з деканатом, комендантом і директором студмістечка, є 

обов’язковими для старост і всіх мешканців гуртожитку. 

4.2. Студентська рада: 

4.2.1. Здійснює контроль за розміщенням мешканців, за санітарним ста-

ном, місцями загального користування, за експлуатацією і ремонтом приміщень 

та обладнання. 

4.2.2. Затверджує старост поверхів і кімнат. 

4.2.3. Спільно з комендантом планує і здійснює виконання робіт у гурто-

житку, які пов’язані із самообслуговуванням мешканців; організовує конкурси 

на кращу кімнату, кращий поверх. 

4.2.4. Разом з комендантом гуртожитку бере участь у підготовці і прове-

денні конкурсів на кращу організацію режиму праці, побуту і відпочинку здо-

бувачів серед гуртожитків та серед студмістечок області і вишів Міносвіти Ук-

раїни. 

 



 


