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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, 

забезпечення високого рівня культури проживання іногородніх студентів, 

абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів  у гуртожитку комунального 

закладу  «Новгород-Сіверський фаховий медичний  коледж» Чернігівської 

обласної ради (далі-Коледж) . 

1.2. Правила є основним нормативним документом, що регламентує умови 

проживання , права та обов'язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень 

та стягнень. 

1.3. Поселення студентів, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів,   в 

окремих випадках викладачів, співробітників навчального закладу або інших 

осіб здійснюється  відповідно до «Положення про гуртожиток комунального 

закладу  «Новгород-Сіверський фаховий медичний  коледж» Чернігівської 

обласної ради» та за погодженням з органами студентського самоврядування. 

1.4. Для поселення необхідно пред’явити: 

■ Заяву на ім’я директора; 

■ Квитанцію про оплату за проживання; 

■ Паспорт ; 

■ Ордер на проживання в гуртожитку (видається завідувачем гуртожитку, 

після оплати за проживання). 

1.5. Протягом тижня з моменту поселення студент зобов'язаний укласти 

договір найму жилого приміщення  в гуртожитку. 

 1.6. Під час поселення у гуртожитки пріоритет надається студентам 

пільгових категорій, а саме: 

■ студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

■ студентам з обмеженими можливостями, які мають І або II груп 

інвалідності чи дітям-інвалідам; 

■ студентам, які постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС; 

■ студентам, які належать до членів сімей загиблих (тих, які пропали 

безвісти) військовослужбовців; 

■ студентам з малозабезпечених сімей; 

■ студентам з багатодітних сімей; 

■ студентам, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

■ студентам, з числа дітей,батьки яких визнані учасниками АТО; 

■ студентам з неповних сімей чи сімей, один з батьків якої - інвалід. 

1.7. Особа, що поселяється до гуртожитку повинна пройти інструктаж по 

техніці безпеки при експлуатації електропобутових приладів, з 

протипожежної безпеки, ознайомитись з  правила внутрішнього розпорядку. 

Інструктаж та поселення до гуртожитку здійснює завідувач гуртожитку 

1.8.  Тимчасове поселення у студентський гуртожиток родичів студентів, 

абітурієнтів, осіб, котрі прибули у відрядження до навчального закладу, 



інших громадян може проводитися на вільні місця (завідувачем гуртожитку) 

узгодивши питання з директором коледжу,  з послідуючою оплатою за 

проживання. 

1.9.  Студенти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі необхідності, 

тимчасово переселені в іншу кімнату, без погіршення житлових умов, на 

підставі розпорядження завідувача гуртожитку. 

1.10.  При відрахуванні з коледжу, а також при його закінченні, мешканці 

звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного 

наказу.  

1.11.  При від’їзді з гуртожитку в канікулярну або академічну відпустку 

мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду попередити про це завідувача 

гуртожитку. Від’їжджаючим необхідно здати завідувачу гуртожитку в 

належному стані майно, яке було закріплене за ними, ключі від кімнати та 

довідку про відсутність заборгованості за оплату за гуртожиток. 

 

ІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ 

ГУРТОЖИТКОМ. 

 

2.1. При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 7 

(семи) днів з’ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, які за її письмовою 

заявою ліквідуються за рахунок Коледжу. При виселенні з кімнати особа 

зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом періоду 

проживання. 

2.2. У кожній (кожному) кімнаті (блоці) гуртожитку з числа її (його) 

мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в кімнаті 

(блоці) вивішується графік чергування, затверджений завідувачем 

гуртожитку. 

2.3. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального 

користування видаються мешканцям гуртожитку згідно з Актом під 

особистий підпис. 

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на 

право входу в гуртожиток. Наявність перепустки є обов’язковою при вході в 

гуртожиток. 

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється: 

 мешканцям гуртожитку, за наявності перепустки, забезпечується 

цілодобовий безперешкодний доступ на вхід та вихід з нього; 

 за письмовим зверненням батьків або інших законних представників 

здобувачів - неповнолітніх осіб Коледж може встановити обмеження щодо 

виходу з гуртожитків таких осіб у нічний час. 

 відвідувачам з 8-00 до 23-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє 

черговому документ, який посвідчує особу і реєструється в книзі 

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

зустріти відвідувача при його вході, та провести при виході з гуртожитку; 

 близьким родичам осіб, які проживають у гуртожитку 

(чоловіку/дружині, батькам, рідним сестрам/братам, бабусям, дідусям) з 



 08-00 до 23-00 години після пред’явлення документів, які посвідчують 

особу, та реєстрації в книзі відвідувачів. Залишати на ніч (з 23-00 до 08-00) у 

гуртожитку близьких родичів дозволяється тільки за особистою заявою 

мешканця гуртожитку, при наявності письмової згоди всіх інших осіб, що 

проживають в одній з ним кімнаті (у разі залишення близького родича на 

ночівлю у кімнаті, в якій проживає мешканець гуртожитку), за дозволом 

завідувача гуртожитком та за погодження органу студентського 

самоврядування гуртожитку терміном до 3 діб. 

2.6. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на 

студентів, які їх запросили. 

2.7. Культурні заходи в гуртожитку проводяться за поданням органів 

студентського самоврядування з письмового дозволу вихователя гуртожитку. 

Усі заходи повинні закінчуватись до 22-00. 

2.8. З 22-00 до 7-00 години студенти, які знаходяться у гуртожитку повинні 

дотримуватись тиші. 

2.9. У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається 

чергове освітлення. 

2.10. Порядок користування гуртожитком студентами під час канікул 

визначається адміністрацією Коледжу за погодженням з органами 

студентського самоврядування . 

  

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ. 

 

3.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості; 

користуватися допоміжними приміщеннями, іншим обладнанням і 

майном спільного користування гуртожитку; 

вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, інвентарю, 

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 Коледжу й 

бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти); 

через органи студентського самоврядування гуртожитку Коледжу 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; 

        проводити поточний ремонт в кімнаті (побілка стелі, обклеювання 

шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з внутрішнього боку, 

підвіконь, дверей та вбудованих шаф, фарбування підлоги тощо) за 

погодженням з адміністрацією гуртожитку; 

звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку Коледжу 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»; 

інші права відповідно до законодавства. 

 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму жилого 

приміщення в гуртожитку Коледжу сплачувати плату за проживання, 

комунальні послуги; 

підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та у місцях загального 

користування; 

дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно і раціонально 

витрачати тепло, електроенергію, газ і воду; 

своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного, 

іншого обладнання та меблів; 

про всі надзвичайні події в гуртожитку Коледжу терміново повідомляти 

адміністрацію гуртожитку, органи студентського самоврядування 

гуртожитку; 

не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку Коледжу та/або 

використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у спільному 

користуванні, іншим особам; 

у разі залишення гуртожитку Коледжу більше ніж на 2 доби попереджати 

про це адміністрацію гуртожитку; 

відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, 

санітарних норм; 

забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у 

завідувача  гуртожитком, а у разі заміни замка у дверях кімнати - здати 

відповідний дублікат ключа; 

      щорічно надавати довідки про проходження флюрографічного та 

дерматологічного обстеження 1 (один ) раз на рік, але не пізніше 15 

(п’ятнадцятого) вересня поточного року; 

      реєструвати електроприлади в завідувача гуртожитку; 

      після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 

проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в 

користуванні та кімнату в належному стані; 

      виконувати інші обов’язки, передбачені Договором на проживання в 

гуртожитку Коледжута чинним законодавством України. 

 

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

 вживати та реалізовувати та зберігати в гуртожитку алкогольні напої, 

токсичні та наркотичні речовини, перебувати в гуртожитку у стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


 куріння у житлових, робочих кімнатах та місцях загального користування 

гуртожитку; 

 зберігати та користуватися вибухонебезпечними та хімічно-агресивними 

речовинами в кімнатах; 

 зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої 

електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами 

(електрочайник, електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, 

подовжувач без запобіжника); 

 самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

 перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої без 

згоди адміністрації гуртожитку; 

 прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах; 

 самовільно без погодження з адміністрацією гуртожитку здійснювати в 

кімнатах ремонти, переробки і виправлення електропроводки, заміняти 

дверний замок без дозволу завідувача гуртожитку; 

 створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; 

 проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації 

гуртожитку; 

 утримувати в кімнатах домашніх тварин; 

 порушувати перепускний режим у гуртожитку, залишати сторонніх осіб на 

ночівлю (за винятком випадків залишення на ночівлю близьких родичів за 

письмовим дозволом завідувача гуртожитком та погодження органу 

студентського самоврядування гуртожитку); 

 порушувати тишу з 22.00 до 07.00 години; 

 ігнорування вимог, що відповідають умовам Договору найму жилого 

приміщення  в гуртожитку, Правилам внутрішнього розпорядку гуртожитку 

та чинному законодавству України, працівників гуртожитку та представників 

органів студентського самоврядування; 

 навмисне нанесення матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, інвентарю; 

 здійснювати дій, що можуть призвести до фізичної та матеріальної шкоди 

мешканцям та працівникам гуртожитку; 

 протидіяти поселенню до кімнати іншої особи. 

 вчиняти інші дії, які суперечать чинному законодавству України. 

 3.4.  За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку 

адміністрація гуртожитку Коледжу може зробити мешканцю гуртожитку: 

 зауваження; 

 попередження. 

 3.5. 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 Коледжу. 

Рішення про подальше проживання такого здобувача освіти в гуртожитку 

Коледжу приймає директор Коледжу з урахуванням пропозицій органів 

студентського самоврядування та адміністрації гуртожитку. 



 3.6. Представники адміністрації Коледжу, педагогічні та інші працівники 

Коледжу в межах виконання своїх посадових обов’язків мають право 

безперешкодного цілодобового доступу до гуртожитку Коледжу. 

 3.7. Переселення мешканців гуртожитку Коледжу між кімнатами в 

здійснюється на підставі письмової заяви особи за погодження завідувача 

гуртожитком. 

 

  

ІV. ЗАОХОЧЕННЯ. 

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

умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються: 

 оголошенням подяки; 

 врученням грамоти; 

 іншими заходами заохочення. 

4.2. Заохочення мешканцям гуртожитків у встановленому порядку 

виносяться  директором  Коледжу, за поданням керівництва гуртожитком  та 

органів студентського самоврядування. 

  

 


