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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку 

Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету 

харчових технологій (далі - Правила) встановлюють єдиний внутрішній 

розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, 

виселення, обов’язки та відповідальність мешканців гуртожитку для 

забезпечення повної реалізації завдань коледжу відповідно до чинного 

законодавства. 

1.2. Правила є обов’язковими для студентів та інших категорій мешканців 

гуртожитку незалежно від форм їх відносин з коледжем. 

1.3. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою 

реалізувати питання подальшого покращення дисципліни, правопорядку, 

виховання, організації дозвілля, вирішення соціальних питань та дотримання 

моральних норм серед мешканців гуртожитку. 

1.4. Правила є документом прямої дії, при необхідності реалізація окремих 

пунктів регулюється наказами та розпорядженнями директора коледжу. 

1.5. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність 

гуртожитку, є законодавчі акти України, Положення про Полтавський 

коледж харчових технологій Національного університету харчових 

технологій, Положення про студентський гуртожиток Полтавського коледжу 

харчових технологій Національного університету харчових технологій, 

накази, розпорядження директора коледжу (заступника директора, якому 

делеговані повноваження з відповідного напрямку роботи) та інші чинні 

нормативно-правові  акти. 

ІІ. НАДАННЯ МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ 

2.1. Поселення студентів, в окремих випадках інших осіб у студентський 

гуртожиток здійснюється за погодженням з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією коледжу. 

Поселення студентів до студентського гуртожитку здійснюється на 

підставі заяв студентів, наказу директора коледжу про поселення на один 

навчальний рік, ордерів на житлову площу, виданих директором коледжу. 

Директор коледжу, чи за його дорученням завідувач гуртожитку, укладає зі 

студентом договір найму житла. Поселення викладачів, співробітників 

коледжу або інших осіб до студентського гуртожитку проводиться 

директором коледжу або уповноваженою ним особою, при наявності вільних 

місць, на підставі ордерів на житлову площу з одночасним укладенням 

договору найму житла. Вступники поселяються до студентського гуртожитку 

на підставі заяв з відміткою приймальної комісії на період проведення 

вступних випробувань. 

2.2. Особа, яка поселяється в гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити 

паспорт (свідоцтво про народження), здати завідувачу гуртожитку ордер на 

житлову площу в гуртожитку, довідку про медичний огляд, дві фотокартки 

розміром 3х4 см, квитанцію про оплату за проживання у гуртожитку.  

Особа, яка поселяється в гуртожиток, зобов’язана пройти інструктаж з 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та ознайомитись з Правилами 

внутрішнього розпорядку. Інструктаж з безпеки життєдіяльності, пожежної 
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безпеки та ознайомлення з Правилами проводить завідувач гуртожитку за 

підписом особи, що поселяється. 

Поселення до гуртожитку здійснюють: завідувач гуртожитку, вихователі 

гуртожитку, члени студентської ради гуртожитку, представники профкому. 

При поселенні видаються ключі від кімнати, виписується постійна або 

тимчасова перепустка для  входу до гуртожитку.  

2.3. Документи на реєстрацію студентів подаються завідувачем 

гуртожитку у порядку, встановленому законодавством. Оплата реєстрації 

проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток. 

2.4. Тимчасове поселення до студентського гуртожитку родичів студентів, 

слухачів підготовчих курсів, осіб, які прибули у відрядження до коледжу, 

інших громадян може проводитися на вільні місця завідувачем гуртожитку за 

згодою директора коледжу. 

2.5. Оплата за проживання у гуртожитку береться з мешканців в 

установленому законом порядку за весь час проживання. 

Студенти І-ІІІ курсів здійснюють оплату за один навчальний рік, 

включаючи період проходження практики та канікул, студенти ІV курсу – до 

закінчення терміну навчання, але не менше ніж за 6 місяців наперед. 

Студент, за погодженням з керівництвом коледжу, може здійснювати оплату 

щомісяця за підстав, які адміністрація коледжу визнає поважними. Від 

оплати за проживання у гуртожитку звільняються студенти з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи, які 

мають таке право згідно з чинним законодавством. Вступники, які 

поселяються у гуртожиток на період вступних випробувань, здійснюють 

оплату щодобово. 

За несплату встановленої суми протягом місяця мешканець гуртожитку 

підлягає виселенню з гуртожитку з обов'язковою компенсацією необхідної 

суми. 

2.6. Студенти та інші особи, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у 

разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату, без погіршення 

житлових умов, на підставі наказу директора коледжу.  

2.7. Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних 

випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку 

протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; вступники, 

які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною 

комісією правильності оцінки; вступники, які не зараховані до навчального 

закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про 

зарахування. Вступники, які успішно склали усі вступні випробування, 

звільняють місце в гуртожитку впродовж трьох діб після їх завершення. 

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

звільняють гуртожиток протягом одного тижня від дня виходу відповідного 

наказу.  У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний 

термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також 

через інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, який 

проживав у гуртожитку, за рішенням директора коледжу, погодженого з 

профкомом коледжу та студрадою гуртожитку, цей термін може бути 

продовжений. 
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 У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив 

гуртожиток, то виселення громадянина проводиться примусово, згідно з 

чинним законодавством України. 

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

мешканці зобов’язані за 5 днів до від’їзду попередити про це завідувача 

гуртожитку. Від’їжджаючи, необхідно здати завідувачу гуртожитку в 

належному стані майно, що було закріплене за проживаючими, житлові 

кімнати та ключі від них.  

2.9. Адміністрація, спільно зі студентською радою коледжу, профкомом 

коледжу, має право на виділення в гуртожитку кімнат, секцій, блоків для 

проживання сімейних студентів із дотриманням санітарних норм 

проживання. 

ІІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

3.1. Майно для особистого користування, а також речі загального 

користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність. 

Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, що видається в 

користування, є державною власністю. Мешканці гуртожитку несуть 

персональну відповідальність за їх збереження. 

3.2. Мешканці гуртожитку дотримуються режиму дня: 

 Підйом 6.30 

 Особиста гігієна 

 Навчальний процес з 9.00 до 15.15 

 Відпочинок 

 Самопідготовка 

 Санітарна година з 21.00 до 22.00 

 Відбій  23.00. 

3.3. Вхід до гуртожитку дозволяється: 

– мешканцям гуртожитку: 

з 06.00 години до 22.00 години – вільно, за перепускою;  

з 22.00 години до 06.00 години – вільно, за перепускою, із записом причини 

запізнення у спеціальному журналі чергового гуртожитку; 

- особам, які не мешкають у гуртожитку: 

з 15.15 години до 21.00 години - у робочі дні; 

з 11.00 години до 21.00 години - у вихідні та святкові дні. 

При вході до гуртожитку відвідувачі надають черговому документ, що 

посвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів.  

Мешканець, який запросив гостя, зобов'язаний: 

- особисто зустріти відвідувача при вході; 

- зареєструвати відвідувача в книзі відвідувачів; 

- залишити перепуску черговому гуртожитку; 

- під час відвідування гуртожитку постійно супроводжувати гостя, не 

дозволяти йому безконтрольно ходити по гуртожитку та самостійно 

перебувати в кімнаті; 

- після закінчення зустрічі особисто провести запрошену особу до виходу 

з гуртожитку та зробити відповідну відмітку в книзі відвідувачів. 

Відповідальність за своєчасний вихід відвідувачів з гуртожитку і 

дотримання ними Правил несуть мешканці, які запросили сторонніх осіб. 
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Запрошення гостей у кімнати гуртожитку, де мешкає більше однієї особи, 

дозволяється лише за згодою всіх мешканців кімнати.  

У гуртожиток для відвідування не допускаються особи, які: 

- не надали черговому документ, що посвідчує особу; 

- перебувають у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного 

сп’яніння; 

- намагаються пронести у гуртожиток алкогольні напої або інші 

заборонені речі та предмети; 

- порушують або раніше порушували громадський порядок чи Правила 

внутрішнього розпорядку.  

Мешканцям гуртожитку забороняється залишати сторонніх осіб після 

21.00 години або ночувати. 

3.4. Культурно-масові заходи в гуртожиту здійснюються за планом, 

розробленим вихователями гуртожитку, студентською радою гуртожитку за 

погодженням із заступником директора з виховної роботи. 

Усі заходи повинні закінчуватися до 21.00 години. З 22.00 години і до 

7.00 години в гуртожитку повинна дотримуватися тиша. Після відбою о 23.00 

годині у коридорах та місцях загального користування залишається тільки 

чергове освітлення. 

3.5. Студенти, вступники та інші мешканці проживають в гуртожитку на 

умовах самообслуговування. Вони повинні підтримувати чистоту і порядок у 

кімнатах, де проживають, та в місцях загального користування. 

3.6. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку 

студентська рада гуртожитку щотижня проводить контрольний огляд кімнат. 

Результати контрольного огляду розглядаються на засіданні студентської 

ради гуртожитку, де приймаються конкретні рішення до порушників або 

заохочення мешканців, які утримують свої кімнати у зразковому стані, 

розробляються заходи для поліпшенню побуту і відпочинку мешканців 

гуртожитку. 

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ 

4.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

– користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 

медичного та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку; 

– вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, а 

також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов; 

– обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу; 

– через органи студентського самоврядування гуртожитку брати 

участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових 

умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників 

гуртожитку тощо; 

– звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і 

житлово-побутові умови, що не відповідають вимогам Положення про 

студентський гуртожиток, нормам обладнання та утримання гуртожитків, до 

керівництва вищого навчального закладу, інших установ, у порядку, 

встановленому законодавством. 
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4.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані: 

– знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися 

режиму дня в гуртожитку; 

– своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими 

користуються; 

- підтримувати чистоту і порядок у кімнатах, де проживають, та в місцях 

загального користування; 

– дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, воду; 

– забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача 

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

ключів; 

– своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

– про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

завідувача гуртожитку, вихователів гуртожитку, чергового вахтера, 

студентську раду гуртожитку; 

–  відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

– дотримуватися правил пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності; 

– реєструвати додаткові електроприлади у завідувача гуртожитку, 

не встановлювати їх без дозволу. У випадку порушення Правил 

електроприлади вилучаються завідувачем гуртожитку спільно з 

студентською радою гуртожитку та повертаються власнику при виселенні з 

гуртожитку ; 

- проводити поточний ремонт приміщень, що перебувають у 

відособленому користуванні мешканців (побілка, фарбування або 

обклеювання шпалерами стін, стелі, фарбування радіаторів, віконних рам з 

внутрішнього боку, підвіконників, дверей, вбудованих шаф та антресолей, 

вставляння віконного скла, фарбування або покриття лаком підлоги); 

- попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на 

тривалий час (більше 5 діб); 

– після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 

проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в 

користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в 

зазначений термін. 

4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

– переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем 

гуртожитку; 

– переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 

іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку; 

– самовільно замінювати дверний замок; 

– проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування; 

– користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових  
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кімнатах; 

– прати білизну, приймати водні процедури, готувати їжу в житлових 

кімнатах та непристосованих для цього місцях; 

– наклеювати або прибивати на шафах, стінах кімнат та місць загального 

користування оголошення, еротичні фотографії, малюнки, репродукції, 

листівки, вирізки з газет та журналів, політичні та релігійні матеріали тощо; 

– проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу завідувача 

гуртожитку; 

– залишати сторонніх осіб після 21
00

 години; 

– палити, приносити у гуртожиток, вживати та зберігати спиртні напої, 

наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння; 

– грати в азартні ігри; 

–         приносити в гуртожиток, використовувати, зберігати зброю, 

вибухонебезпечні матеріали;  

– порушувати тишу з 22
00

 до 07
00

; 

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

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційну здатність 

конструкції кімнати; 

– тримати в гуртожитку тварин; 

– проникати до гуртожитку через вікна, балкони, сидіти на підвіконні, 

виходити на балкон; 

– викидати сміття та різні предмети через вікна; 

– передавати перепустку до гуртожитку іншій особі. 

4.4. Мешканці гуртожитку, які порушують Правила, притягуються до 

матеріальної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності, включно 

до відрахування з коледжу. У разі не відшкодування матеріальних збитків, 

справа передається до суду. 

 

V. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ 

5.1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення 

умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території мешканці 

гуртожитку можуть бути заохочені: 

- оголошенням подяки; 

- нагородженням почесною грамотою; 

- нагородженням цінним подарунком; 

- нагородженням грошовою премією. 

5.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на 

мешканців гуртожитку накладаються такі стягнення: 

 - зауваження; 

 - догана;  

 - відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

 - розірвання договору найму житла; 

 - відрахування з навчального закладу. 

5.3.Розірвання договору найму житла здійснюється: 

- після закінчення навчання в коледжі; 

- у зв’язку з переведенням на заочну форму навчання; 
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- у зв’язку з відрахуванням з коледжу за академічну заборгованість чи  

одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього розпорядку для працівників та студентів ПКХТ НУХТ, Правил 

внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку; 

- у зв’язку з призовом на строкову військову службу; 

- за одноразове  грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку в 

студентському гуртожитку; 

- за систематичне порушення Правил внутрішнього розпорядку в 

студентському гуртожитку ; 

Систематичним (неодноразовим) є будь-яке повторне порушення даних 

Правил протягом навчального року після притягнення до дисциплінарної 

відповідальності у вигляді догани. 

За появу в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного 

сп’яніння, розпивання спиртних напоїв, вживання токсичних чи наркотичних 

речовин у гуртожитку, всі винні у цьому підлягають відрахуванню з коледжу. 

При порушенні Правил у кімнатах (блоках, секціях) відповідальність 

несуть всі мешканці кімнати (блоку, секції). 

5.4. Заохочення і стягнення до Студентів оголошуються наказом 

директора коледжу за поданням заступника директора з виховної роботи, 

органів студентського самоврядування, первинною профспілковою 

організацією коледжу, завідувача гуртожитку, вихователів гуртожитку. 

 

 

 


