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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Дані Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку КЗ«ПФМК»ДОР»  (далі – 

Правила) розроблені згідно Конституції України, Житлового Кодексу України, Законів 

України "Про освіту",  "Про фахову передвищу освіту" та інших нормативних актів. 

1.2. Дані Правила вступають в дію з моменту їх затвердження директором та 

вважаються дійсними після їх погодження Студентською радою КЗ «ПФМК»ДОР».  

1.3. Дисципліна в гуртожитку КЗ«ПФМК»ДОР» заснована на свідомому та 

добросовісному виконанні мешканцями та співробітниками своїх обов'язків. 

1.4. Бережливе відношення до власності складає обов'язок всіх мешканців 

гуртожитку КЗ«ПФМК»ДОР». 

1.5. До порушників дисципліни застосовуються міри дисциплінарного та 

громадського впливу. 

 

II. УМОВИ ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТОК 

 
2.1. Поселення студентів, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів у гуртожиток 

здійснюється згідно заяви,  договору на проживання, поданої директору та ордеру, 

виданого адміністрацією КЗ«ПФМК»ДОР»  

2.2. Особа, якій надається місце в гуртожитку, зобов'язана особисто пред'явити 

паспорт, надати комендантові гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку та 

довідку з санпропускника, копію чека про оплату за проживання в гуртожитку. 

2.3. При поселенні мешканець гуртожитку повинен пройти інструктаж з техніки 

безпеки, техніки пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів, 

побутової радіоапаратури та при користуванні особистими побутовими 

електроприладами; ознайомитися з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та 

з порядком звільнення гуртожитку. 

2.4.  Мешканці, які вселяються в гуртожиток, подають коменданту документи на 

реєстрацію (прописку) у порядку, встановленому Міністерством внутршніх справ 

України. 

2.5. Оплата вартості бланків, необхідних для реєшрації, здійснюється за рахунок 

особи, якій надано місце в гуртожитку. 

2.6. Студенти, слухачі підготовчих курсів, які мешкають в гуртожитку можуть бути 

тимчасово переселені, в разі необхідності, в іншу кімнату без погіршення житлових 

умов. 

ІІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ 

 
3.1. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток. 

3.2 Вхід в гуртожиток дозволяється; 

- мешканцям гуртожитку до 21:00 годин - вільно, а з 21:00 до 06:00 - вільно із 

записом в спеціальному журналі. 

- гостям – з 8:00 до 21:00 год. При вході до гуртожитку відповідачі зобов'язані 

пред'явити черговому документ, який посвідчує особу і зареєструватися в книзі 

відвідувачів. Мешканець зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його 

при залишенні гуртожитку. 

3.3. Вілповідапьність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і 

дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили 

названих осіб. 



3.4. На кожному поверсі обирається староста поверху, який є членом ради 

гуртожитку, в кожній кімнаті гуртожитку обирається староста кімнати із числа її 

мешканців. 

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

видаються мешканцям під їх особисту відповідальність. 

3.6. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійшюються за планом, розробленим 

радою гуртожитку та погодженим з віхователем. 

3.7. Усі заходи повинні закінчуватись до 2100 год 

3.8. 3 2100 до 700 год. ранку у гуртожитку повинна дотримуватись тиша 

3.9. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по 

самообслуговуванню. 

3.10. Щоденно виконуюються роботи по підтриманню чистоти та порядку в 

житлових та побутових кімнатах. 

 

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ 

 
4.1.  Мешканці гуртожитку мають право; 

- користуватися приміщеннями навчального і купьтурно-побутового призначення, 

обладнанням та майном гуртожитку; 

- обирати раду гуртожитку та бути обраним до її складу; 

- приймати участь через раду гуртожитку у вирішенні питань, пов'язаних з 

покращенням житлово-побутових умов, організації дозвілля, обладнання та оформлення 

житлових кімнат і приміщень гуртожитку; 

- звертатись із скаргами до адміністрації коледжу на незадовільну роботу 

обслуговуючого персоналу та неналежні житлово-побутові умови. 

4.2.  Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

- знати і суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

- утримувати в чистоті та порядку житлові кімнати, місця загального користування і 

приймати участь у всих видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;, 

- дбайливо ставитись до комунальної власності: приміщень, обладнання, майна 

гуртожитку; 

- дотримуватись режиму економії електроенергії та води; 

- своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком; 

- нести відповідальність за збереження речей, які не були здані до камери схову; 

- при залишенні кімнати вимиканути світло, зачиняти вікна, здавати ключ від 

кімнати черговому вахтеру; 

- своєчасно подавши заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та 

меблів; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим 

законодавством; 

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново доповідати коменданту 

гуртожитку або вихователю; 

- дотримувашеь правил техніки безпеки протипожежної безпеки при користуванні 

електричними приладами. 

- зареєструвати у коменданта особисті електропобутові прилади і радіоапаратуру; 

- письмово попереджати коменданта про залишення гуртожитку при виїзді на 

канікули або практику, вказати адресу, куди вибув; 

- у разі тимчасового залишення гуртожитку ключі здати вахтеру; 

- при тимчасовому відїзду із гуртожитку повідомити про це вахтера, залишивши 

адресу, куди від'їзджає. 



4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 

- переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або 

виносити їх з побутових приміщень; 

- прати білизну, чистити одяг та взуття в житлових кімнатах; 

- наклеювати або пририбивати на стінах і шафах календарі, малюнки та ін; 

- встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспожива-

ючі прилади. 

- проводити ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні та 

нагрівальні прилади в житлових кімнатах; 

- самовільно замінюваш дверний замок;  

- залишати сторонніх осіб на ночівлю; 

- приносити в гуртожиток і вживати спиртні напої; 

- палити цигарки в житлових та побутових кімнатах; 

- з'являтися в гуртожитку в нетверезому стані, а також у стані наркотичного та 

токсичного сп'яніння; 

- вмикати на повну гучність апаратуру, голосно розмовляти чи співати; 

- тримати в житлових кімнатах домашніх тварин. 

 

V.ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ 

 
5.1. Переможці змагання на «Кращу кімнату», «Кращий поверх», активні учасники 

культурно-масових заходів, а також мешканці гуртожитку, що приймають активну 

участь у роботах по покращенню житлово-побутових умов можуть бути заохочені: 

- оголошенням подяки; 

- нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією. Окремі кімнати 

гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не 

передбаченим Типовими нормами обладнання 

5.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку на мешканців 

накладаються стягнення: 

- зауваження; 

- догана; 

- виселення із гуртожитку; 

- непоселення в гуртожиток на наступний рік; 

- виключення із КЗ«ПФМК»ДОР» 

5.3. Заохочення та стягнення на мешканців гуртожитку у встановленому порядку 

накладаються директором коледжу за поданням вихователя, погодженим із радою 

гуртожитку. 

 

Складено заступником директора  

з виховної роботи                                                  С.Г.Семидоліна 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Голова Первинної профспілкової  

організації КЗ«ПФМК»ДОР»                                             А.М. Салікова   

 

Голова студентської ради  

КЗ«ПФМК»ДОР»                                                                 Д.Гузь 


