


І. Загальні положення 

 

1. Студентський гуртожиток призначений для проживання студентів з 

інших населених пунктів на період навчання у закладі освіти. 

У гуртожитках повинні бути забезпечені необхідні умови для 

проживання, самостійних занять і відпочинку, а також для проведення 

культурно-виховних заходів. 

2. Поселення студентів, аспірантів, в окремих випадках викладачів, у 

гуртожитках здійснюються за погодженням із профспілковим комітетом, за 

ордерами, виданими адміністрацією університету. 

 3. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у 

гуртожитках, здійснюється деканатами вищого навчального закладу за 

погодженням з органами студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією. Якщо студентська родина складається із 

студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та 

надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними 

закладами. 

4. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана пред’явити паспорт і 

здати комендантові гуртожитку ордер на право зайняти місце проживання. 

Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки, освоїти техніку 

експлуатації побутових електроприладів, побутової радіоапаратури і газового 

обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку та ознайомитися зі 

встановленим порядком користування особистими електропобутовими 

приладами, а також виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється 

комендантом гуртожитку. 

5. Документи на реєстрацію тих, хто поселяється, подаються 

паспортистом гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством 

внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, 

якій надається помешкання. 

6. При відрахуванні з навчального закладу, а також по його закінченні 

мешканці звільняють гуртожиток. 

Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які 

перебувають в академічних відпустках, визначається з урахуванням їх 

побажань ректором навчального закладу. 

Працівників, які поселились в гуртожитку у зв’язку з роботою, може 

бути виселено без надання іншого житлового приміщення в разі звільнення 

за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової 

дисципліни або у разі вчинення правопорушення. 

 

ІІ. Умови проживання 

 

7. В кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається 

староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті 

обліковується старостою кімнати, зберігається у коменданта гуртожитку. 



Майно для особистого користування, а також речі загального користування 

видаються мешканцям під їх особисту відповідальність. 

8. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до 

гуртожитку. 

9. Вхід до гуртожитку дозволяється: 

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів 

цього гуртожитку вільно, за винятком особливих випадків (офіційне 

повідомлення про загрозу техногенної катастрофи або стихійного лиха, 

залежно від епідемічної ситуації в регіоні тощо). 

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 23-00 (у 

період воєнного стану, особливого періоду, карантину відвідування 

гуртожитків може бути заборонено). При вході до гуртожитку відвідувач 

пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі 

відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку зобов'язаний особисто 

зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести 

відвідувача при його виході з гуртожитку. 

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на 

студентів, які їх запросили. 

 Заборона, або обмеження відвідування, можуть бути застосовані в 

залежності від епідемічної ситуації в регіоні адміністрацією університету. 

10. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу 

клубів-кафе, здійснюється за планом, розробленим Студентською радою та 

погодженим з деканом, проректором з виховної роботи. Усі заходи повинні 

закінчуватись до 23.00 годин. З 23.00 години і до 7.00 години в гуртожитку 

повинна додержуватись тиша. У період воєнного стану, особливого періоду, 

карантину проведення заходів може бути обмежено/заборонено. 

11. Мешканці гуртожитку зобов’язані підтримувати чистоту і порядок 

у своїх житлових кімнатах та у місцях загального користування. 

 

ІІІ. Правила та обов’язки мешканців гуртожитку 

 

12. Мешканці гуртожитку мають право: 

- користуватись приміщеннями навчального і культурно-побутового 

призначення, обладнанням і майном гуртожитку; 

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, білизни 

та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому 

обслуговуванні; 

- обирати раду студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до її складу; 

- брати участь через Студентську раду у вирішенні питань, пов’язаних з 

покращення житлових, побутових умов, організації виховної роботи і 

дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу; 

- звертатись зі скаргами до керівництва навчального закладу на роботу 

обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають 



вимогам «Положення про користування гуртожитками Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка» і нормам 

обладнання та утримання гуртожитків відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян». 

13. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку; 

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові послуги, якими вони 

користується; 

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального 

користування; 

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, газ і воду; 

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта, а в 

разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів; 

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

коменданта та органи студентського самоврядування гуртожитку; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки; 

- реєструвати додаткові електроприлади в коменданта; 

- попереджувати коменданта при залишенні гуртожитку на тривалий 

час (більше 5 діб); 

14. Мешканці гуртожитку не мають права: 

- самостійно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

- переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої 

або виносити з робочих кімнат; 

- проводити ремонт електроустаткування; 

- залишати сторонніх осіб після 23.00 годин і на ночівлю; 

- з’являтися у нетверезому стані, розпивати спиртні напої, палити в 

житлових кімнатах і коридорах; 

- створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру, 

гучність якої перевищує межі кімнати; 

- тримати домашніх тварин. 

 

ІV. Заохочення і стягнення 

 

15. За активну участь у культурно-масових заходах та інших заходах 

щодо поліпшення умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку 

заохочуються: 

- оголошенням подяки; 

- нагородженням подарунком або грошовою премією. 

 Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим 

обладнанням та інвентарем. 




