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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Відповідно до Положення про студентські гуртожитки 
відокремленого структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній 
фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» (далі - 
Коледж), з метою організації чіткої системи діяльності та функціонування 
гуртожитку розроблено Правила внутрішнього розпорядку в студентських 
гуртожитках Коледжу (надалі за текстом - Правила). 

1.2 Правила розроблені відповідно до Положення про Коледж, 
Положення про студентські гуртожитки Коледжу, Колективного договору та 
Правил внутрішнього трудового розпорядку. Дані Правила приймаються 
педагогічною радою Коледжу та затверджуються директором Коледжу за 
погодженням із Студентським самоврядуванням. 

 
2 УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

 
2.1 Особа, якій надається гуртожиток, повинна пройти інструктаж з 

техніки безпеки експлуатації електропобутових приладів, побутової 
радіоапаратури і газового обладнання в гуртожитку, ознайомитись з даними 
Правилами. Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитком із особистим 
підписом мешканця в спеціальному журналі. 

2.2 На кожному поверсі гуртожитку із числа її мешканців обираються 
старости поверху. 

2.3 Вхід до гуртожитку, з метою забезпечення безпеки, дозволяється: 
- мешканцям даного гуртожитку до 2300 год. за пред'явленням 

студентського квитка; 
- після 2300 за попереднім письмовим дозволом вихователя або завідувача 

гуртожитком.  
2.4 Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт, 

підтримають порядок  і чистоту у своїх кімнатах, в кімнатах загального 
користування. 

 
3 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ 

 
3.1 Мешканці гуртожитку мають право: 
- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і 

спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку; 
-  обирати Студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу; 
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- через Студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, 
пов'язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної 
роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.  

3.2 Мешканці гуртожитку зобов'язані: 
- знати і неухильно дотримуватись Правил внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу та даних Правил; 
- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, місцях загального 

користування і брати участь в усіх видах робіт, пов'язаних із 
самообслуговуванням, прибирати кімнати, згідно графіку встановленому 
завідувачем гуртожитку або Студентською радою гуртожитку виходити на 
чергування; 

- дбайливо ставитись до приміщень, обладнання, майна гуртожитку, 
економно витрачати електроенергію, газ і воду; 

- своєчасно вносити встановлену плату за проживання у гуртожитку, а 
також за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються; 

 - при залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від 
кімнати черговому гуртожитку; 

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 
обладнання; 

- відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого 
законодавства; 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти 
вихователя або завідувача гуртожитком; 

- дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при 
користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без 
дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади 
(особисті електропобутові прилади і радіоапаратура, комп'ютерна та інша 
техніка мешканців підлягає реєстрації у завідувача гуртожитку); 

- при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 1-го тижня), а також 
при виїзді на канікули або на практику, письмово попереджувати завідувача 
гуртожитком (вказати куди вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здати 
завідувачу гуртожитком, а особисті речі — до камери схову; 

- особисті речі, що не потребують щоденного вживання - здавати до 
камери схову. За речі, які не були здані на зберігання до камери схову, 
адміністрація відповідальності не несе; 

- при закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на 
мешкання звільнити гуртожиток у строк, зазначений в договорі та знятися з 
реєстрації.  

Мешканцям гуртожитку забороняється: 
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- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 
- залишати, без поважної причини, гуртожиток після 2300; 
 - переробляти, переносити інвентар та меблі з однієї кімнати до іншої або 

виносити їх із робочих кімнат без дозволу завідувача гуртожитку; 
 - самостійно проводити переробку і ремонт електроустаткування; 
 - вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах без 

додаткового дозволу завідувача гуртожитком; 
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку; 
- проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу завідувача 

гуртожитком; 
- самовільно замінювати дверний замок; 
  - приносити, вживати та зберігати спиртні напої, тютюні вироби, 

електронні сигарети, кальяни, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в 
гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, 
палити на території та в приміщеннях гуртожитку; 

- зберігати, використовувати зброю та вибухонебезпечні предмети; 
- створювати шум з 2300 до 700, а також вмикати радіотелевізійну 

апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати; 
- тримати тварин. 

 
4 ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ 

 
4.1 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 та грамотами.  

4.2 Особи, винні у порушенні правил користування гуртожитками та їх 
утримання, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства 
України, Положення про студентські гуртожитки Коледжу та цих Правил. 

4.3 За порушення даних Правил на мешканців накладається одне з 
наступних дисциплінарних стягнень: 

- зауваження, попередження; 
- догана; 
- виселення з гуртожитку; 
- відрахування з Коледжу; 
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний рік. 
4.4 Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків у встановленому 

порядку виносяться директором коледжу за поданням завідувача гуртожитком, 
погодженим зі  Студентською радою гуртожитку. 
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