ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
В СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
Бердянського державного педагогічного університету підготовлені згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.11.2007
№ 1004 «Про затвердження Примірного положення про студентський
гуртожиток вищого навчального закладу».
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Поселення студентів, а в окремих випадках – викладачів, в студентські
гуртожитки здійснюється за рішенням ректора університету за
погодженням з деканами факультетів, профспілковим комітетом та
студентським самоврядуванням університету на підставі ордерів
відповідно до Житлового кодексу України. Ордери на вселення
видаються підрозділом з організації виховної
роботи студентів
університету, які діють до кінця навчального року.
Відповідальність за організацію поселення покладається на комісію з
поселення факультету, головою якої є декан факультету. До складу
комісії входять: особа, відповідальна за виховну роботу, голова
студентського ради факультету, голова профспілки факультету.
Розподіляються місця проживання у гуртожитку між факультетом за
квотою пропорційно від кількості іногородніх студентів. Списки
студентів формуються на конкурсній основі комісією з поселення
факультетів, враховуючи успішність, участь у громадському житті
університету, виконання Правил внутрішнього розпорядку університету,
участь у культурно-масових заходах, ставлення до збереження
матеріально-технічної бази університету, участь у діяльності органів
студентського самоврядування університету, перемог в універсіадах,
чемпіонатах України, Європи, Світу з різних видів спорту, студентських
олімпіадах з предметів та ін.
До 26 серпня кожного року комісія з поселення факультету визначає
номери кімнат з кількістю місць, виділених за квотами факультету.
Списки надаються до підрозділу з організації виховної роботи студентів
університету на затвердження ректору до 29 серпня.
Поза конкурсом поселяються студенти:
- учасники бойових дій, діти учасників бойових дій із числа осіб, які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- інваліди І та II групи та діти-інваліди;
- особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов'язків;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
6. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто пред'явити
паспорт та ордер завідувачу гуртожитку на право зайняти місце в
гуртожитку. Студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки при
експлуатації побутових приладів, побутової радіоапаратури і газового
обладнання, ознайомитись із порядком звільнення гуртожитку та правилами
внутрішнього розпорядку гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідувачем
гуртожитку.
7. Документи на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, подаються
паспортистові у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ
України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, яка заселяється в
гуртожиток.
8. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які
проживають у гуртожитку, можуть бути тимчасово переселені до іншої
кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов
проживання.
При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні) особа,
яка перебувала в гуртожитку, залишає його в установленому порядку в
дводенний термін від дня видачі відповідного наказу.
В останню чергу поселяються студенти, які в минулому навчальному році
мали зауваження, догани за порушення правил проживання в гуртожитку,
Правил внутрішнього розпорядку університету.
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
1. У кожному блоці з числа студентів, які проживають у ньому, обирається
староста.
Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний
старостою кімнати, зберігається у завідувача гуртожитку.
Майно для особистого користування, а також речі загального
користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
Працівники університету, інші громадяни, як виняток, можуть бути
поселені в студентський гуртожиток лише на підставі наказу ректора
університету і за погодженням з профспілковим комітетом університету.
2. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів
цього гуртожитку до 2300 вільно, а з 2300 до 600 – у виняткових випадках та
із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
3. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2100. При вході
до гуртожитку відвідувач надає 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.
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Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на
студентів, які їх запросили.
4. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який
розробляється органами студентського самоврядування гуртожитку і
погоджується з підрозділом з організації виховної роботи студентів
університету. Усі заходи повинні закінчуватися до 2300.
5. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до
господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і
чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

–
–
–
–

–

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
1. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:
користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та
спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної
білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
обирати Раду гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
через Раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з
поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної
роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житловопобутові умови, які не відповідають вимогам Положення про
студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків
до ректора університету, інших установ відповідно до Закону України
«Про звернення громадян».
2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:
– використовувати надану житлову площу за призначенням;
– знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
– сплачувати своєчасно за проживання і додаткові платні послуги, якими
вони користуються;
– підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального
користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із
самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;
– ставитися дбайливо до майна гуртожитку, економно витрачати тепло,
електроенергію, газ і воду;
– забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача
гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний
дублікат ключів;
– здавати до камери схову особисті речі, що не потребують щоденного
вживання. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація
відповідальності не несе;
– залишаючи кімнату мешканець повинен вимкнути світло, зачинити
вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;
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– про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново сповіщати завідувача
гуртожитком і студентську раду гуртожитку;
– подавати своєчасно заявки на ремонт електричного, сантехнічного
обладнання і меблів;
– відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до
законодавства;
– дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
– реєструвати додаткові електроприлади у завідувача гуртожитку;
– письмово попереджати завідувача гуртожитку (вказати адресу, куди
вибув) залишаючи гуртожиток на тривалий час (більше 5 діб), а також
при виїзді на канікули, практику, одержане майно і ключі від кімнати
здати завідувачу гуртожитку, а особисті речі до камери схову;
– 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 в двотижневий термін;
– при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити про це старосту блоку
(вказати адресу куди вибув);
– брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку
території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному
утриманні спортивних майданчиків.
3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
– проводити самовільне переобладнання й перепланування приміщень;
– переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем
гуртожитку;
– переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх із гуртожитку без дозволу завідувача
гуртожитком;
– 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 гуртожитком;
– залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу завідувача
гуртожитком;
– палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні
речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного
або наркотичного сп'яніння;
– порушувати тишу з 2200 до 700;
– створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та
аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
– кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети, сірники, виливати
рідину;
– тримати в гуртожитку тварин.
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ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов
проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які
проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені:
– подякою;
– пам’ятними подарунками або грошовою премією.
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим
обладнанням і інвентарем, не передбаченим «Типовими правилами
обладнання гуртожитків».
2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на
студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі
стягнення:
– зауваження;
– догана;
– відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
– розірвання угоди на проживання в поточному році.
3. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку,
у встановленому порядку виносяться на підставі наказу ректора
університету за поданням підрозділу з організації виховної роботи
студентів університету, завідувача гуртожитку, за погодженням
профспілкового комітету і органами студентського самоврядування
гуртожитку.
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