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І. Загальні положення
1.1
Гуртожиток коледжу - дев'ятиповерховий цегляний будинок,
обладнаний
мережею
холодного
і
гарячого
водопостачання,
електропостачання, каналізаційною мережею та сміттєпроводом.
1.2
Поселення студентів в гуртожиток здійснюється згідно наказу
директора коледжу на підставі заяви студента, клопотання класного
керівника, завідуючих відділеннями та студентської ради гуртожитку.
Місця в гуртожитку надаються студентам денної форми навчання, які
мають базову або повну загальну середню освіту.
1.3
Студент, якому надається місце в гуртожитку, зобов'язаний:
1.3.1 Особисто подати завідуючому гуртожитком такі документи:
-Заяву на ім’я директора коледжу з клопотанням завідуючого
відділенням на право отримання місця в гуртожитку;
- Довідку про медичний огляд з відміткою про результати
флюорографії;
-Договір на право поселення та матеріальну відповідальність за
майно і нерухомість, надане йому для користування;
- Квитанція про оплату за проживання;
- Одна фотокартка розміром 3x4.
1.3.2 Пройти
інструктаж
з
техніки
безпеки
по
експлуатації
електропобутових приладів, пожежної безпеки, вивчити інструкцію і
правила по експлуатації санітарно-технічної мережі, електросистеми,
експлуатації сміттєпроводу, правила користування ліфтом.
1.3.3 Інструктаж здійснюють: інженер з охорони праці, вихователь
гуртожитку. Після проведення інструктажу відповідальні особи ставлять
підпис у журналі проведення інструктажів.
1.3.4 Вивчити правила проживання в гуртожитку коледжу, та порядок
виселення з гуртожитку.
1.3.5 Для тимчасової реєстрації за місцем проживанням у гуртожитку
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надати паспорт разом з квитанцією про оплату за реєстрацію та
військовий квиток або посвідчення про приписку інженеру з
мобілізаційної роботи (каб. 118 коледжу). Оплата прописки здійснюється
за рахунок особи, якій надано місце у гуртожитку.
1.4
Студентам, які поселені до гуртожитку (надалі «мешканці
гуртожитку»), видається ордер і перепустка на право входу до гуртожитку.
1.4.1 Вхід з гуртожитку і вихід з гуртожитку здійснюється виключно при
наявності перепусток.
1.4.2 Перепустка мешканця є власністю КППК та видається на час
проживання в гуртожитку на навчальний рік.
1.5
Кімната у гуртожитку закріплюється за мешканцем гуртожитку на
весь період його навчання за умови його поселення. У разі
непередбачуваних обставин, з ініціативи мешканців гуртожитку та з
інших поважних причин особи, які проживають у гуртожитку, можуть
бути переселені до іншої кімнати наказом директора за рішенням
адміністрації гуртожитку та за погодженням студентської ради
гуртожитку.
1.6 Тимчасове поселення у студентський гуртожиток родичів мешканців
гуртожитку може проводитися на вільні місця завідуючим гуртожитком,
узгодивши питання із адміністрацією коледжу, з послідовною оплатою за
проживання на рахунок коледжу згідно затверджених цін.
Для поселення необхідно пред’явити:
-заяву на ім’я директора, погоджену заступником директора з
навчально-виховної роботи, завідуючим гуртожитком;
- квитанцію про оплату за проживання;
- паспорт.
Всі особи реєструються у завідуючого гуртожитком у журналі.
1.7
При відрахуванні з коледжу, а також при його закінченні, мешканці
звільняють гуртожиток в установленому порядку у двотижневий термін
від дня видачі відповідного наказу.
У разі порушення мешканцем гуртожитку Договору на проживання у
гуртожитку, він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи
заподіяні збитки.
1.8
При від’їзді з гуртожитку на період канікул, проходження практики,
академічної відпуски мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду
попередити про це завідуючого гуртожитком, залишити кімнати в
належному стані та здати ключі від них.
1.9
Адміністрація гуртожитку за зберігання особистих речей, які не
зберігалися в камері схову, відповідальності не несе.

II. Умови проживання
2.1
Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається
в користування, є державною власністю. Мешканці гуртожитку несуть
персональну відповідальність за їх збереження.
2.2
Майно для особистого користування видається мешканцям під їх
особисту відповідальність.
2.3
Виносити інвентар та обладнання з гуртожитку дозволяється тільки
при наявності письмового дозволу завідуючого гуртожитком.

з
2.4
На кожному холі гуртожитку із числа його мешканців, обирається
староста. Опис майна і речей загального користування (кухні, туалети,
холи) підписується старостою поверху та холу, опис зберігається у
завідуючого гуртожитком (коменданта) та вивішений на кожному холі.
2.5
Чергування студентів на вахті проводиться згідно з графіком,
складеним старостами гуртожитку і поверху за погодженням завідуючого
гуртожитком. З 23:00 години і до 7:00 в гуртожитку повинна
дотримуватись тиша. Чергування студентів здійснюється з 8:00 до 22:00
години (щоденно).
2.6
Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по
самообслуговуванню, щоденно виконують роботи для підтримання
порядку у своїх житлових кімнатах та холах, а також у приміщеннях
загального користування.
2.7
Розпорядок дня в гуртожитку:
уОО у зо
Під'йом та підготовка до навчального дня
Заняття в коледжі
830- 1750
Час для вечері та відпочинку
1800-2030
Час підготовки до занять
2030-2230
Підготовка до сну
2230-2300
Відбій
2300
2.9
Вхід до гуртожитку дозволяється:
2.9.1
Мешканцям гуртожитку з б00 до 2400 для студентів старших курсів
та з 700 до 2300 години для неповнолітніх учнів, студентів коледжу по
•
• дозволяється у
пред'явленню перепустки. Після
2400 години вхід
виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу
завідуючого гуртожитком. При запізненні мешканця після зазначеного
часу робиться запис у спеціальному журналі із зазначенням причини
запізнення та ця інформація передається завідуючим відділень.
00
00
2.9.2
Гостям дозволяється - вхід у вихідні дні - з 12 до 22 години, у
робочі дні - з 1500 до 2 100. При вході до гуртожитку відвідувачі
пред'являють черговому документ, що засвідчує особу і реєструються в
книзі відвідувачів.
Мешканець повинен особисто зустріти гостя при вході і провести
його при залишенні гуртожитку.
2.9.3 Відповідальність за своєчасне залишення гуртожитку відвідувачами і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та відшкодування
матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, у яких
перебували гості.
2.10
При порушенні правил внутрішнього розпорядку і не виконанні
правил проживання в гуртожитку мешканцями, адміністрація коледжу з
подання завідуючого гуртожитком може прийняти рішення про заборону
входу до гуртожитку відвідувачів.
2.11 Вхід до гуртожитку забороняється:
2.11.1 Особам в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
2.11.2 Студентам, які раніше виселені з гуртожитку за порушення
правил внутрішнього розпорядку, або Правил проживання у гуртожитку.
2.11.3 У випадках захворювання мешканців гуртожитку інфекційними
•

•

•
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хворобами, а також при епідемії інфекційних захворювань, карантині.
2.11.4 В день проведення дискотек.
2.12
Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом,
розробленим студентською радою гуртожитку за погодженням з
адміністрацією гуртожитку. Всі заходи повинні закінчуватися до 2200.
2.13
ВІВТОРОК кожного тижня є санітарним днем. В цей день всі
мешканці гуртожитку працюють над впорядкуванням житла і території і
гуртожитку, наводять порядок в житлових кімнатах і в місцях загального
користування, виконують дрібні ремонти столярних виробів і меблів,
працюють по благоустрою подвір'я.
2.14
Заміна постільної білизни проводиться згідно з встановленими
нормами один раз у десять днів.

III. Права і обов'язки мешканців гуртожитку
3.1
Мешканці гуртожитку мають право:
3.1.1 Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і
спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку, згідно з
встановленим порядком.
3.1.2 Обирати органи студентського самоврядування та бути обраними до
їхнього складу.
3.1.3 Брати участь через студраду у вирішенні питань, пов'язаних з
покращенням житлово-побутових умов; організації виховної роботи і
дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо; звертатися із скаргами
та пропозиціями до керівництва навчального закладу; вносити пропозиції
по оформленню житлових кімнат, приміщень загального користування і
прилеглої території.
3.2
Мешканці гуртожитку зобов'язані:
3.2.1 Знати і виконувати Правила проживання в гуртожитку,
дотримуватись техніки безпеки, пожежної безпеки, моральних, етичних
норм поведінки і спілкування.
3.2.2
Своєчасно сплачувати плату за проживання в гуртожитку в
установлених розмірах і додаткові платні послуги, якими вони
користуються. Плата за проживання в гуртожитку здійснюється учнями,
студентами за весь навчальний рік.
3.2.3 Заключати угоди на проживання в гуртожитку. Виконувати
інструкції чергового по гуртожитку та по холах.
3.2.4 Дотримуватись порядку і санітарних умов на кухнях, умивальних та
душових кімнатах, туалетах, якими користуються мешканці кімнат обох
блоків.
Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях
загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із
самообслуговуванням. На вимогу завідуючого гуртожитком брати участь
у термінових і поточних господарських роботах.
3.2.5 Дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати
тепло, електроенергію, газ і воду.
3.2.6 При залишенні кімнати мешканці повинні зачинити вікна, вимкнути
світло та закрити вхідні двері на замок.
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3.2.7 Своєчасно давати заявку на ремонт сантехнічного, електричного
обладнання та меблів.
3.2.8 Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з
діючим законодавством та договором про матеріальну відповідальність
мешканця за майно та нерухомість. За пошкодження частини будівлі
(стіни, вікна, двері) в холах і в місцях загального користування, за
пошкодження (навмисне або з причин неправильного користування)
електроплит та санітарно-технічних приладів (умивальники, унітази,
бачки), матеріальну відповідальність несуть мешканці кімнат поверху,
блоку. Заподіяні матеріальні збитки відшкодовуються відповідно до
законодавства.
3.2.9 Про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново сповіщати
охорону,
вихователів гуртожитку,
старост,
студентську раду,
адміністрацію гуртожитку та коледжу.
3.2.10 Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при
користуванні електроприладами, не встановлювати без дозволу
адміністрації гуртожитку телевізори, холодильники, радіоапаратуру.
Особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців повинні
бути зареєстровані у завідуючого гуртожитком.
3.2.11 При залишенні гуртожитку на довгий час, а також при виїзді на
канікули або практику, письмово попередити завідуючого гуртожитком та
студентську раду (вказати адресу, куди вибув, на який термін).
3.2.12 По закінченню навчального року в коледжі або при виселенні з
гуртожитку здати перепустку, кімнату, ключ, одержані ним для
користування майно гуртожитку та залишити кімнату у належному стані в
термін, встановлений наказом директора на підставі чинного
законодавства.
3.3
Мешканцям гуртожитку забороняється:
3.3.1 Самостійно переселятися з однієї кімнати в іншу.
3.3.2
Переобладнувати і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до
іншої або виносити з житлових кімнат.
3.3.3 Наклеювати або прибивати на стінах і шафах кімнат та місць
загального користування фотографії, афіші, малюнки, рекламні об'яви та
інше.
3.3.4 Користуватися електрообігрівачами в житлових кімнатах.
3.3.5
Палити, приносити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні
або токсичні речовини, палити кальян, електронні цигарки, перебувати в
гуртожитку та на прилеглій території в стані алкогольного, токсичного
або наркотичного сп’яніння. В разі появи у нетверезому стані та за
вживання спиртних напоїв, наркотичних або токсичних речовин в
гуртожитку - мешканець виселяється.
3.3.6 Порушувати тишу з 2200до 07°°
Залишати сторонніх осіб після 2300 години і на ночівлю без
письмового дозволу.
3.3.7 Створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та
аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати.
3.3.8 Грати в азартні ігри.
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3.3.9 Знаходитись в інших кімнатах після 2301 години.
3.3.10 Користуватись електроплитами, умивальниками, туалетами та
душовими кімнатами сусідніх блоків, які не закріплені за кімнатою, де
проживає студент, за винятком екстремальних випадків.
3.3.11 Прати білизну та одяг в кімнатах і холах та розвішувати для сушіння
в непристосованих для цього місцях.
3.3.12 Організовувати в гуртожитку підприємницьку діяльність: шиття
одягу, фотографування та інше.
3.3.13 Проникати в гуртожиток через балкони або вікна мешканцям а також
стороннім особам. У разі виявлення такого випадку, мешканці
виселяються з гуртожитку.
3.3.14 Влаштовувати масові зустрічі у вестибюлі першого поверху та при
вході до гуртожитку.
3.3.15 Святкувати дні народження, влаштовувати вечори відпочинку і
дискотеки та інші події без дозволу адміністрації гуртожитку.
3.3.16 Тримати домашніх тварин.
3.4
Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання
притягуються до дисциплінарної та адміністративної відповідальності,
включно, до виселення з гуртожитку.

IV. Заохочення та стягнення
4.1
За активну роботу по організації виховної роботи, участь в
культурно-масових заходах та роботі по покращенню умов проживання і
побутового обслуговування в гуртожитку, студентам можуть бути
оголошенні заохочення:
-подяки;
-грамоти, пам'ятні подарунки, сувеніри та грошові премії.
4.2
За порушення Правил внутрішнього розпорядку, не своєчасну оплату
за проживання в ' гуртожитку та недотримання умов проживання в
гуртожитку, недотримання моральних, етичних норм поведінки і
спілкування на студентів накладаються такі стягнення:
- Винесення попередження.
.
- Оголошення догани.
- Відмова в поселенні до гуртожитку на наступний рік.
- Виселення з гуртожитку.
- Відрахування з числа учнів, студентів коледжу.
4.3
За появу в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного
сп’яніння, вживання спиртних напоїв, вживання токсичних чи
наркотичних речовин в гуртожитку, всі винні у цьому підлягають
виселенню з гуртожитку.
4.4
Заохочення та стягнення мешканців гуртожитку здійснюється за
наказом директора, на підставі подання студентської ради, завідуючого
гуртожитком та вихователів.
Правила розглянуто і погоджено:
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• на засіданні студентської ради гуртожитку (Протокол № / / від
• на засіданні адмінради коледжу (Протокол
від ^

/&рп ).
■

