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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

Це положення встановлює порядок надання жилої площi в гуртожитку студентам 

коледжу. 

У гуртожитку повиннi забезпечуватися необхiднi умови для проживання, занять, 

вiдпочинку i проведення виховної роботи серед мешканцiв. 

Заселення гуртожитку провадиться пiсля створення в ньому необхiдних житлово-

побутових умов для проживання й одержання дозволу санiтарно-епiдемiологiчної станцiї. 

Внутрiшнiй розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими 

адмiнiстрацiєю коледжу за погодженням з профспiлковим комiтетом студентів. 

Користування жилими та іншими приміщеннями в гуртожитку здійснюється відповідно 

до положень Цивільного кодексу України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будимнку» та інших актів законодавства. 

II. НАДАННЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩI В ГУРТОЖИТКУ 

Жила площа в гуртожитку надається у розмiрi не менше 6 м2 на одну особу в порядку 

черговостi, що визначається адмiнiстрацiєю закладу та профспiлковим комiтетом, згідно з 

поданою заявою і укладеною угодою між студентом та адміністрацією коледжу. Видається 

наказ директора про поселення у гуртожиток. 

III. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКУ 

Вселення в гуртожиток студентiв, абітурієнтів та їх батьків провадиться в установленому 

порядку завiдувачем  гуртожитку або працiвником, який його заміщає. 

Тому, хто вселяється в гуртожиток, вказується надана жила площа, видаються 

необхiдний iнвентар, постiльнi речi, ордер. Вiн повинен бути ознайомлений з правилами 

внутрiшнього розпорядку, правами та обов'язками мешканцiв гуртожитку. 

Жила площа в гуртожитку не пiдлягає обмiну, роздiлу, бронюванню i здачi в пiднайом. 

Мешанці гуртожитку мають право 

користуватися примiщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, 

iнвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами; 

обирати раду гуртожитку i бути обраними до її складу, брати участь у культурно-масовiй 

та фiзкультурно-оздоровчiй роботi, в обговореннi питань органiзацiї побуту в гуртожитку i 

вносити свої пропозицiї щодо полiпшення цiєї роботи; 

Мешканці гуртожитку зобов'язанi 

використовувати надану жилу площу вiдповiдно до її призначення; 

забезпечувати збереження примiщень, обладнання й iнвентаря; дотримуватися правил 

спiвжиття i правил внутрiшнього розпорядку гуртожитку; 

створювати і зберiгати чистоту й порядок у жилих примiщеннях, на сходових клiтках та 

в iнших мiсцях спільного користування; 

ощадливо витрачати теплову й електричну енергiю, воду i газ; 
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суворо дотримуватись правил пожежної безпеки при користуваннi електричними, 

газовими та iншими приладами й обладнанням; 

брати участь у благоустрої й озелененнi прилеглої до гуртожитку територiї, охоронi 

зелених насаджень, ремонтi i належному утриманні обладнання тощо; 

своєчасно вносити плату за користування жилою площею i за комунальнi послуги. 

Особи, якi вибувають з гуртожитку, зобов'язанi здати все майно, що записане за ними. 

При нездачi указаного майна або його псуваннi той, хто вибуває з гуртожитку, вiдшкодовує 

заподiянi збитки. 

Ремонт пошкоджених з вини мешканцiв примiщень гуртожитку, а також меблiв, 

обладнання й iнвентаря провадиться винними особами  за їх рахунок. 

Мешканцям гуртожитку забороняється 

провадити самовiльно переобладнання й перепланування примiщень; 

захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежнi проходи, коридори, 

сходовi клiтки й запаснi виходи; 

зберiгати в жилих примiщеннях, на сходових клiтках, балконах легкозаймистi й горючi 

рiдини, вибухонебезпечнi матерiали та речовини, що забруднюють повiтря; 

самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої або виносити із 

робочих кімнат; 

прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах; 

наклеювати або прибивати на стінах і шафах об’яви, розклади, фотографії, малюнки та 

інше; 

проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні 

прилади в житлових кімнатах; 

самовільно замінювати дверний замок; 

залишати сторонніх осіб після 22.00 і на ночівлю; 

приносити і вживати спиртні напої, палити  в жилих і робочих кімнатах, з’являтися до 

гуртожитку у нетверезому стані; 

створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує 

можливості кімнати з 21.00 до 8.00; 

тримати домашніх тварин. 

Поселення на вільні місця або переселення громадян, в разi необхідності, з одного 

жилого примiщення в iнше в гуртожитку провадиться за рiшенням адмiнiстрацiї коледжу та 

профспiлкового комiтету. 

IV. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ГУРТОЖИТКУ. ЙОГО УТРИМАННЯ I РЕМОНТ 

Експлуатацiя гуртожитку здiйснюється житлово-експлуатацiйною органiзацiєю, а при її 

вiдсутностi – вiдповiдним пiдприємством, установою, органiзацiєю, у вiданнi якої перебуває 

гуртожиток, вiдповiдно до єдиних правил i норм експлуатацiї та ремонту житлового фонду. 

Коледж, у вiданнi якого перебуває гуртожиток, укомплектовує його меблями, 

постiльними речами та iншим інвентарем.  
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Адмiнiстрацiя коледжу зобов'язана 

утримувати гуртожиток вiдповiдно до встановлених санiтарних правил, єдиних норм 

експлуатацiї та ремонту житлового фонду; 

забезпечувати надання мешканцям гуртожитку побутових послуг i видiлення для цих 

цiлей примiщень; 

своєчасно провадити необхiдний капiтальний i поточний ремонт гуртожитку та ремонт 

iнвентаря згідно з одержаними від власника – Луганської обласної ради – коштами; 

забезпечувати своєчасне фiнансування витрат на утримання гуртожитку. 

Адміністрація коледжу несе вiдповiдальнiсть за правильну експлуатацiю та утримання 

гуртожитку, пiдтримання в ньому установленого порядку i правил проживання, органiзацiю 

побуту мешканцiв, виховної, культурно-масової та фiзкультурно-оздоровчої роботи. 

Капiтальний ремонт гуртожитку провадиться за рахунок коштiв власника в літній період. 

Поточний ремонт гуртожитку (крiм примiщень що перебувають у вiдособленому 

користуваннi громадян) провадиться за рахунок коштiв закладу та спонсорських внесків 

батьків. 

Штати гуртожитку затверджуються директором коледжу вiдповiдно до примiрних 

штатних нормативiв персоналу гуртожиткiв. 

Завiдувач  гуртожитку зобов'язаний забезпечити 

вселення студентів, яким надано жилу площу в гуртожитку, при поданні ними заяв і 

укладенні угод з адміністрацією; 

облiк осiб, якi проживають у гуртожитку, а також додержання правил паспортної 

системи; 

видачу мешканцям необхiдного iнвентаря, постiльних та iнших речей; 

пiдтримання чистоти в гуртожитку i на прилеглiй до нього територiї, збереження 

обладнання й iнвентаря, дотримання правил внутрiшнього розпорядку гуртожитку, правил 

пожежної безпеки та санiтарних правил; 

ведення книги санiтарного й пожежного нагляду, а також книги скарг, заяв i пропозицiй 

мешканцiв та своєчасне реагування на виявленi порушення й недолiки. 

Завiдувач гуртожитку зобов'язаний своєчасно вносити адмiнiстрацiї закладу пропозицiї 

щодо полiпшення житлово-побутових умов мешканцiв, виховної, культурно-масової та 

фiзкультурно-оздоровчої роботи. 

Приміщення гуртожитку під час канікул можуть надаватись у користування відповідно 

до Переліку планих послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, 

затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796 

V. ВИХОВНА, КУЛЬТУРНО-МАСОВА I ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

В ГУРТОЖИТКУ. РАДА ГУРТОЖИТКУ 

Адмiнiстрацiя, профспiлковий комiтет коледжу органiзовує роботу з трудового та 

морального виховання студентiв, якi проживають у гуртожитку. 

Для проведення виховної, культурно-масової i фiзкультурно-оздоровчої роботи з 

мешканцями адмiнiстрацiя коледжу за погодженням з профспiлковим комiтетом призначає 

вихователя, визначає його обов'язки та режим роботи. 
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Вихователями призначаються переважно особи, якi мають педагогiчну освiту та 

практичний досвiд педагогiчної роботи. 

Вихователь зобов'язаний 

вивчати iнтереси i запити мешканцiв гуртожитку, проводити роботу, спрямовану на 

виховання у мешканцiв колективiзму, товариськостi та свiдомого виконання правил 

проживання у гуртожитку; 

здiйснювати контроль за створенням у гуртожитку належних умов для вiдпочинку й 

навчання мешканцiв; 

сприяти пiдвищенню загальноосвiтнього рiвня мешканцiв, впровадженню в побут 

народних традицiй, свят i обрядiв, проводити пропаганду здорового способу життя. 

Вихователь звiтує про здiйснювану роботу перед адмiнiстрацiєю закладу. 

План проведення виховної, культурно-масової i фiзкультурно-оздоровчої роботи 

розробляється вихователем гуртожитку й затверджується адміністрацією. 

Для широкого залучення студентiв до розробки та проведення заходiв, спрямованих на 

полiпшення виховної, культурно-масової, фiзкультурно-оздоровчої роботи, затвердження 

норм i правил спiвжиття, здорового способу життя, надання допомоги керiвництву в 

полiпшеннi житлових умов i побутового обслуговування в гуртожитку створюється Рада 

гуртожитку.  

Рада гуртожитку обирається вiдкритим голосуванням на загальних зборах студентiв, 

якi проживають у гуртожитку, строком на один рiк. 

У кожній кімнаті гуртожитку обирається старший, який забезпечує дотримання правил 

внутрiшнього розпорядку, сприяє у проведеннi виховної, культурно-масової, фiзкультурно-

оздоровчої роботи та iнших заходiв. 

Представники адміністарції коледжу, педагогічні та інші працівники в межах виконання 

своїх посадових обов’язків мають право безперешкодного цілодобового доступу до 

гуртожитку. 

VI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКУ 

I ЗА КОМУНАЛЬНI ПОСЛУГИ 

Плата за користування жилою площею в примiщеннях провадиться за встановленими 

ставками згідно з розрахунком. Витрати на комунальнi послуги входять до ставки плати за 

користування жилою площею i окремо плата за них не стягується. 

Розмір плати за проживання в гуртожитку встановлює директор коледжу за 

погодженням з органом студентського самоврядування з урахуванням вимог наказу 

Мінмолодьспорту, Мінфіну, МОЗ від 28.03.2011 р. № 284/423/173. Гуртожиток є частиною 

його цілісного майнового комплексу, керівництво яким здійснює директор цього закладу. 

Плата за користування жилою площею в гуртожитку i за комунальнi послуги вноситься 

не пiзнiше останнього дня поточного місяця. 

VII. ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ 

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в 

гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію, 

- в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; 
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абітурієнти, не зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після 

виходу наказу про зарахування. 

При відрахуванні з коледжу (при його закінченні також) мешканці залишають 

гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу. 

Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством 

України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця він 

виселяється з нього, повністю відшкодовує заподіяні збитки, і плата за проживання не 

повертається. 

VIII. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ 

За активну участь в культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового 

обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються 

оголошенням подяки; 

нагородженням пам’ятним подарунком або грошовою премією за кошти студентської 

профспілкової організації. 

Мешканці окремих кімнат гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим 

обладнанням і інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків». 

За порушення правил внутрішнього розпорядку і режиму в гуртожитку на мешканців 

накладаються стягнення: 

догана; 

непоселення в гуртожиток на наступний рік; 

виключення із коледжу. 

Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитку у встановленому порядку виносяться 

директором коледжу за поданням студентської ради і завідувача гуртожитку. 

 

 

 

Положення розглянуто на засіданні  
навчально-методичної ради, 
протокол № 10 від 07.06.2021 р. 
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