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1. Загальні положення 

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, 

забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитках 

Чернівецького транспортного фахового коледжу (далі - Коледж).  

1.2. Правила є нормативним документом, що регламентує організацію та 

проведення поселення, проживання, внутрішній розпорядок у гуртожитках 

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

стягнень;  

1.3. Поселення студентів в студентські гуртожитках Коледжу здійснюється за 

ордерами, виданими адміністрацією Коледжу. Ордер зберігається у особи, якій 

він виданий, протягом усього строку її проживання у гуртожитку Коледжу. 

1.4. Особа, якій надається місце для проживання у гуртожитку, зобов'язана 

особисто пред'явити паспорт і здати необхідні документи завідувачеві 

гуртожитку, пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації 

електропобутових приладів, побутової радіоапаратури та пожежної безпеки, 

ознайомитись із Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 

Чернівецького транспортного фахового коледжу (далі – Правила).  

Батьки або інші законні представники у разі поселення до гуртожитку 

Коледжу здобувача освіти, який є неповнолітньою особою, також 

ознайомлюються з Положенням про користування гуртожитком та правилами 

внутрішнього розпорядку гуртожитку. 

Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку. 

1.5. Здобувачі освіти , які поселяються у гуртожиток Коледжу підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним оглядам відповідно до статті 

21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». 

1.6. Права і обов'язки співробітників гуртожитків Коледжу визначаються 

посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.  

1.7. З кожним студентом підписується Договір на проживання та Додаток до 

нього, у якому передбачається виконання даних Правил а також збереження 

матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків; 

1.9. Розміщення мешканців у гуртожитках проводиться відповідно до наказу 

директора коледжу на поселення у гуртожитки та Положення про особливості 

користування гуртожитками Чернівецького транспортного фахового коледжу. 

1.10. Студенти які мешкають у гуртожитку, можуть бути, за потреби, тимчасово 

переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов. 

2. Умови поселення 

2.1.Особа, якій надається місце для проживання у гуртожитку, зобов'язана 

подати такі документи: 

 орден на поселення у гуртожиток 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n186
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 студентський квиток; 

 паспорт ; 

 для студентів чоловічої статі – відмітку про зняття з військового обліку та 

та посвідчення щодо припису до призивної дільниці. 

 довідку про проходження медичного огляду; 

 квитанцію про сплату за проживання у гуртожитку (за 6 місяців ) 

3. Умови проживання 

3.1. Майно для особистого користування, а також речі загального користування 

видаються мешканцям під їх особисту відповідальність. 

3.2. У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. 

Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний мешканцем і 

старостою, зберігається у завідувача гуртожитку. 

3.3. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в 

гуртожиток (на основі виконання умов поселення). 

3.4. Мешканці гуртожитку Коледжу мають право безперешкодного 

цілодобового доступу до гуртожитку (входити до нього та виходити з нього). 

Забороняється вимагати від них у будь-який час доби усні або письмові 

пояснення щодо причин їх входу чи виходу з гуртожитку Коледжу, крім 

випадку, коли за письмовим зверненням батьків або інших законних 

представників здобувачів - неповнолітніх осіб Коледж може встановити 

обмеження щодо виходу з гуртожитків таких осіб у нічний час (після 22.00). 

В особливих випадках (офіційне повідомлення про загрозу техногенної 

катастрофи або стихійного лиха, під час карантинних обмежень тощо) Коледж 

може ухвалити рішення щодо обмеження на певний період часу 

безперешкодного виходу з гуртожитку Коледжу, про що мешканців гуртожитку 

повідомляють в обов’язковому порядку. 

3.5. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 22:00. Входячи 

до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому гуртожитку документ, що 

посвідчує особу, і реєструється в журналі відвідувачів. 

3.6. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти відвідувача та 

залишити свою перепустку черговому гуртожитку. Мешканець гуртожитку 

відповідає за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 

правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Мешканець зобов’язаний 

особисто провести відвідувача до виходу з гуртожитку та забрати свою 

перепустку. 

3.7. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які 

запросили згаданих осіб. 
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3.8. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються згідно з планом 

виховних заходів, розробленим заступником директора з виховної роботи, 

вихователем гуртожитків. Усі заходи закінчуються до 20-00 години. З 22-00 

години до 7-00 години мешканці гуртожитку зобов’язані дотримуватися тиші. 

3.9 Мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт із 

самообслуговування. Щоденно виконують роботи з підтримання порядку і 

чистоти в своїх житлових кімнатах та у місцях загального користування. 

4. Права і обов'язки мешканців гуртожитку 

4.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

 користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового 

призначення, обладнанням і майном гуртожитку; 

 вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної 

білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому 

забезпеченні; 

 обирати Комітет рад гуртожитку та студради коледжу і бути обраними до 

їх складу; 

 брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з покращенням житлово-

побутових умов, організації і оформленні житлових кімнат і приміщень 

гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та ін.; 

 звертатися зі скаргами до керівництва Коледжу та гуртожитку щодо 

роботи обслуговуючого персоналу і житлово-побутових умов, та нормам 

обладнання та утримання гуртожитків. 

 брати участь у культурно-масових заходах, роботі секцій, клубів 

гуртожитку за інтересами, тощо. 

4.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані: 

 знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, 

виконувати розпорядження адміністрації; 

 використовувати надану їм житлову площу за призначенням; 

 підтримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах та місцях 

загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із 

самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати, згідно з графіком 

чергувати на поверсі та у гуртожитку, упорядкувати прилеглу до гуртожитку 

територію; 

 щорічно проводити косметичний ремонт у кімнаті та щорічно здавати 

кімнату завідувачеві гуртожитку після закінчення навчального року; 

 дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати 

електроенергію, воду; 

 своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування 

гуртожитком, постільною білизною та за надані додаткові платні послуги; 
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 залишаючи кімнату, зачинити вікна, вимкнути електроприлади, світло, 

зачинити двері та здати ключ від кімнати черговому вахтеру; 

 забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача 

гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат 

ключів; 

 своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

 відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим 

законодавством; 

 про надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача 

гуртожитку і Комітет рад гуртожитку; 

 дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, при 

користуванні електричними приладами; 

 реєструвати додаткові електроприлади (холодильник) у завідувача 

гуртожитку з подальшою оплатою за користування ними; 

 при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 2 діб), а також при 

виїзді на канікули або практику письмово попереджати завідувача гуртожитку 

(із зазначенням адреси місця вибуття) одержане майно і ключі від кімнати здати 

завідувачу гуртожитку; 

 при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити про це завідувача 

гуртожитку (повідомивши адресу, куди від'їжджає); 

 після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 

мешкання - залишити гуртожиток  в термін до 14 днів. 

4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

 самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

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

виносити з робочих кімнат; 

 самовільно змінювати дверний замок; 

 передавати ключі стороннім особам; 

 прати, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах; 

 наклеювати або прибивати на стіни і шафи оголошення, фотографії та 

інше; 

 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування; 

 користуватися електрообігрівачами та електроплитами, 

електрочайниками, кип’ятильниками в кімнатах; 

 залишати сторонніх осіб після 22.00 год.; 



6 
 

 приносити, вживати і зберігати спиртні напої, наркотичні засоби, палити 

в приміщеннях та на території гуртожитку, з'являтися до гуртожитку у 

нетверезому стані; 

 грати у карти та інші азартні ігри; 

 проводити масові заходи у гуртожитку без письмового дозволу 

керівництва гуртожитку; 

 порушувати тишу з 22.00 до 07.00 год.; 

 створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну 

апаратуру на гучність,  при якій їх робота заважатиме іншим мешканцям; 

 тримати домашніх тварин; 

 приносити до гуртожитку і використовувати зброю, та не за 

призначенням використовувати засоби захисту; 

 переобладнувати та переплановувати приміщення. 

5. Заохочення і стягнення 

5.1. За активну участь у культурно-масових заходах і в роботі із покращення 

умов проживання і побутового обслуговування мешканці гуртожитку 

заохочуються: 

 подякою; 

 пам'ятними подарунками або грошовою винагородою. Окремі кімнати 

гуртожитку можуть отримати додаткове обладнання і інвентар, непередбачені 

"Типовими нормами обладнання гуртожитків". 

5.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, на 

мешканців накладається стягнення: 

 зауваження; 

 попередження 

 позбавлення права поселення у гуртожиток на наступний семестр; 

 позбавлення права поселення у гуртожиток на наступний навчальний рік; 

 виселення із гуртожитку без права поселення у гуртожиток до закінчення 

терміну навчання в Коледжі. 

5.3. Заохочення і стягнення студентам - мешканцям гуртожитків у 

встановленому порядку виносяться директором коледжу за погодженням з 

органами студентського самоврядування. 
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