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ПРАВИЛА 

внутрішнього розпорядку в гуртожитках для здобувачів вищої освіти 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, 

забезпечення високого рівня культури проживання здобувачів вищої освіти, 

слухачів підготовчого відділення, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

абітурієнтів, викладачів співробітників Університету, а також іноземних громадян 

Центру підготовки фахівців для зарубіжних країн у гуртожитках Університету. 

1.2. Правила є основним нормативним документом, що регламентує 

організацію та проведення поселення іногородніх здобувачів вищої освіти 

Університету, умови їхнього проживання, внутрішній розпорядок у гуртожитках, 

права та обов’язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень. 

1.3. Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету регламентується 

даними Правилами, затвердженими Ректором Університету, погодженими зі 

студентською радою та профспілковою організацією студентів Університету. 

1.4. Права і обов’язки співробітників гуртожитків Університету визначаються 

посадовими інструкціями, затвердженими Ректором Університету. 

1.5. З кожним здобувачем вищої освіти підписується Угода на проживання, у 

якій передбачається виконання Правил внутрішнього розпорядку для всіх категорій 

осіб, які навчаються в Університеті, даних Правил а також збереження матеріальних 

цінностей та відшкодування нанесених збитків. 

1.6. Заселення до гуртожитків Університету здійснюється після створення в них 

необхідних житлово-побутових умов для проживання, одержання дозволу 

санітарно-епідеміологічної станції, а також реєстрації гуртожитку у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

1.7. Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити 

паспорт паспортистові студмістечка, а завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на 

проживання та місце в гуртожитку з документом про попередню оплату за 

проживання, як правило, авансовим платежем не менше ніж за шість місяців. Вона 

має пройти інструктаж з пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових 

приладів, а також з користування ліфтами (за їх наявності в гуртожитку). Інструктаж 
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здійснюється завідувачем (комендантом) і підтверджується особистим підписом у 

спеціальному журналі. 

1.8. Іноземні громадяни, які навчаються в Університеті, розміщуються в його 

гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом. 

1.9. Проживання в студентських гуртожитках співробітників Університету, 

сторонніх осіб, розміщення підрозділів, а також інших організацій дозволяється як 

виняток і виключно з дозволу Ректора Університету. 

1.10. Надання місця-ліжка для тимчасового проживання здобувачів вищої 

освіти, абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів в гуртожитках Університету 

здійснюється згідно з затвердженим Положенням про поселення. 

1.11. Мешканцям, які проживають в гуртожитку Університету, можуть бути (в 

разі необхідності) надані місця проживання в іншій кімнаті (блоці) без погіршення 

житлових умов. 

1.12. Після закінчення навчання, при відрахуванні із навчального закладу, 

переведенні на заочну форму навчання, добровільній відмові від проживання в 

гуртожитку, мешканці повинні здати кімнату завідувачу гуртожитку (коменданту) 

впродовж 7 днів і знятись з паспортної реєстрації. Після здачі кімнати і зняття з 

паспортної реєстрації в обхідному листі здобувача вищої освіти завідувач 

гуртожитку (комендант) і паспортист роблять відповідні помітки. 

 

2. Умови проживання 

2.1. У кожному житловому блоці чи на поверсі гуртожитку із числа його 

мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в 

кімнаті, підписаний особисто кожним мешканцем кімнати, зберігається у завідувача 

гуртожитку (коменданта). Майно для особистого користування, а також речі 

загального користування видаються мешканцям під розписку. 

2.2. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу у 

гуртожиток. 

2.3. Мешканцям гуртожитку, за наявності перепустки, забезпечується 

цілодобовий безперешкодний доступ на вхід та вихід з 6.00 до 24.00 години, а у 

виключних випадках цілодобово. 

2.4. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 22:00. 

2.4.1 При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють документ, що 

посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів. Продовження терміну 

перебування батьків здобувача вищої освіти в гуртожитку можливе лише з 

письмового дозволу завідувача гуртожитку (коменданта). 

2.4.2. Черговий здобувач вищої освіти повідомляє мешканця гуртожитку про 

прибулих гостей. Мешканець гуртожитку після реєстрації гостей в журналі 

відвідувань, супроводжує їх у свою кімнату. 
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2.4.3. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачем гуртожитку і 

дотримання ним правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили 

вказаних осіб. 

2.5. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який 

розробляється органами студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією студентів і погоджується з керівництвом університету. 

Усі заходи повинні закінчуватись до 22:00. 

2.6. Усі мешканці залучаються до чергування в гуртожитку за графіком який 

розробляють органи студентського самоврядування та погоджують із студентами. 

Щоденно виконуються роботи щодо підтримання порядку і чистоти в своїх 

житлових і робочих кімнатах. 

2.7. Приміщення для приготування їжі працюють цілодобово. 

 

3. Права та обов’язки мешканців гуртожитку 

3.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

- на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості; 

- користуватися допоміжними приміщеннями, камерами зберігання, іншим 

обладнанням і майном спільного користування гуртожитку; 

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, інвентарю, 

постільної білизни тощо, які стали непридатними для використання, а також 

усунення недоліків у забезпеченні побутових умов з дотриманням 

мешканцями вимог законодавства у сфері надання побутових та житлово-

комунальних послуг; 

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку закладу освіти й 

бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти); 

- через органи студентського самоврядування гуртожитку закладу освіти 

брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-

побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, організації 

культурно-розважальної, виховної, спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля 

тощо; 

- звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку закладу освіти й 

житлово-побутові умови, що не відповідають встановленим нормам, з 

інших питань утримання гуртожитків до адміністрації закладу освіти, інших 

установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку; 

- своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму жилого 

приміщення в гуртожитку закладу освіти сплачувати плату за проживання, 

комунальні послуги; 
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- 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; 

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача 

(коменданта) гуртожитку та органи студентського самоврядування 

гуртожитку; 

- не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку закладу освіти 

та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у 

спільному користуванні, іншим особам; 

- у разі залишення гуртожитку закладу освіти більше ніж на 2 доби 

попереджати про це адміністрацію гуртожитку; 

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача 

(коменданта) гуртожитку та органи студентського самоврядування 

гуртожитку; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства; 

- дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, 

санітарних норм; 

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача 

(коменданта) гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому 

відповідний дублікат ключів; 

- реєструвати додаткові електроприлади в завідувача (коменданта) 

гуртожитку; 

- 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 

згідно наказу на виселення. 

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

- порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

- палити (крім спеціально відведених місць), вживати наркотичні або 

токсичні речовини, перебувати у стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 

- самостійно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень 

гуртожитку; 

- використовувати електропобутові прилади, не зазначені у договорі найму 

жилої площі в гуртожитку, без дозволу адміністрації гуртожитку закладу 

освіти; 
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- самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку закладу освіти до 

іншої; 

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого 

або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача (коменданта) 

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 письмового дозволу завідувача 

(коменданта) гуртожитку 

- залишати сторонніх осіб після 22:00 без письмового дозволу завідувача 

(коменданта) гуртожитку; 

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; 

- тримати в гуртожитках тварин. 

3.4. У разі систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку з боку мешканця гуртожитку органи студентського самоврядування 

можуть порушити питання щодо його подальшого проживання в гуртожитку перед 

адміністрацією гуртожитку закладу освіти. Рішення про подальше проживання 

такого здобувача освіти в гуртожитку закладу освіти приймає керівник закладу 

освіти з урахуванням пропозицій органів студентського самоврядування та 

адміністрації гуртожитку. 

3.5. Грубими порушеннями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

вважається: 

- курити тютюнові вироби, приносити, вживати та зберігати спиртні напої, 

наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння; 

- куріння у житлових і робочих кімнатах; 

- залишення сторонніх осіб після 22.00 і на ночівлю; 

- ігнорування вимог вахтерів, інших працівників гуртожитку та 

представників органів студентської ради та профспілкової організації 

студентів Університету; 

- самовільне перероблення електроустаткування та вмикання 

електронагрівальних приладів у житлових кімнатах; 

- навмисне заподіювання матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, 

інвентарю та приміщенням гуртожитку; 

- здійснювання хуліганських дій, що можуть спричинити фізичні травми та 

матеріальні збитки мешканцям та працівникам гуртожитку. 



6 

3.6. У разі виявлення одноразового грубого порушень Правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитках здобувач вищої освіти достроково виселяється із 

гуртожитку. 

 

4. Заохочення і стягнення 

4.1. За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов 

і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються: 

- оголошенням подяки; 

- покращенням житлових умов. 

4.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку 

на мешканців накладається стягнення: 

- зауваження; 

- попередження; 

- виселення з гуртожитку;  

- відмова у наданні місця-ліжка для проживання на наступний рік. 

4.3. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків і здобувачам вищої освіти 

у встановленому порядку виносяться директором студмістечка, за поданням 

студентської ради та профспілкової організації студентів Університету і завідувача 

гуртожитку (коменданта). 

4.4. Виселення з гуртожитку здійснюється відповідно до Положення про 

студентський гуртожиток наказом ректора за поданням директора студмістечка, 

погодженим із студентською радою та профспілковою організацією студентів 

Університету. 
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Голова первинної профспілкової 
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