
 Додаток  2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Відокремленого структурного підрозділу  

«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання  
Національного університету  фізичного                 

виховання і спорту України   
 
                     від «____»  __________2022  року  № ____ - ОД   

Правила 
внутрішнього розпорядку гуртожитку 

 
1. Мешканці гуртожитку закладу освіти 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 закладу освіти, 
крім випадку, визначеного в абзаці третьому пункту 8 розділу III цього 
Положення. 

В особливих випадках (розташування закладу освіти на території 
населених пунктів на лінії зіткнення, офіційне повідомлення про загрозу 
техногенної катастрофи або стихійного лиха тощо) заклад освіти може 
ухвалити рішення щодо обмеження на певний період часу безперешкодного 
виходу з гуртожитку закладу освіти, про що мешканців гуртожитку 
повідомляють в обов’язковому порядку. 

2. 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. 

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. Мешканці гуртожитку закладу освіти за погодженням з адміністрацією 
гуртожитку можуть використовувати приміщення спільного користування 
для проведення освітніх, культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих 
заходів. Під час проведення таких заходів потрібно дотримуватись обмежень 
щодо допустимого рівня шуму, правил поведінки та санітарно-гігієнічних 
вимог. 

4. Мешканці гуртожитку закладу освіти мають право: 

• на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної 
якості; 



• користуватися допоміжними приміщеннями, камерами зберігання, 
іншим обладнанням і майном спільного користування гуртожитку; 

• вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, 
інвентарю, постільної білизни тощо, які стали непридатними для 
використання, а також усунення недоліків у забезпеченні 
побутових умов з дотриманням мешканцями вимог законодавства у 
сфері надання побутових та житлово-комунальних послуг; 

• обирати органи студентського самоврядування гуртожитку закладу 
освіти й бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти); 

• через органи студентського самоврядування гуртожитку закладу 
освіти брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням 
житлово-побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, 
організації культурно-розважальної, виховної, спортивно-
оздоровчої роботи, дозвілля тощо; 

• звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку закладу 
освіти й житлово-побутові умови, що не відповідають 
встановленим нормам, з інших питань утримання гуртожитків до 
адміністрації закладу освіти, інших установ відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян»; 

• інші права відповідно до законодавства. 

5. Мешканці гуртожитку закладу освіти зобов’язані: 

• знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 
• своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму 

жилого приміщення в гуртожитку закладу освіти сплачувати плату 
за проживання, комунальні послуги; 

• підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та у місцях 
загального користування; 

• дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно і раціонально 
витрачати тепло, електроенергію, газ і воду; 

• своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного, 
іншого обладнання та меблів; 

• про всі надзвичайні події в гуртожитку закладу освіти терміново 
повідомляти адміністрацію гуртожитку, органи студентського 
самоврядування гуртожитку; 

• не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку закладу 
освіти та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що 
знаходяться у спільному користуванні, іншим особам; 

• у разі залишення гуртожитку закладу освіти більше ніж на 2 доби 
попереджати про це адміністрацію гуртожитку; 

• відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 
законодавства; 

• дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, 
санітарних норм; 



• у разі самостійної заміни замка або втрати виданих ключів 
забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в 
якому вони проживають, в адміністрації гуртожитку. 

6. Мешканцям гуртожитку закладу освіти під час проживання у 
гуртожитку забороняється: 

• порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 
• палити (крім спеціально відведених місць), вживати наркотичні або 

токсичні речовини, перебувати у стані алкогольного, наркотичного 
або токсичного сп’яніння; 

• утримувати тварин; 
• самостійно здійснювати переобладнання та перепланування 

приміщень гуртожитку; 
• використовувати електропобутові прилади, не зазначені у договорі 

найму жилої площі в гуртожитку, без дозволу адміністрації 
гуртожитку закладу освіти; 

• порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в 
приміщенні; 

• самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку закладу 
освіти до іншої; 

• ігнорування сигналу повітряної  тривоги. 

7. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку 
адміністрація гуртожитку закладу освіти може зробити мешканцю 
гуртожитку: 

• зауваження; 
• попередження. 

У разі систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку 
гуртожитку з боку мешканця гуртожитку органи студентського 
самоврядування можуть порушити питання щодо його подальшого 
проживання в гуртожитку перед адміністрацією гуртожитку закладу освіти. 
Рішення про подальше проживання такого здобувача освіти в гуртожитку 
закладу освіти приймає керівник закладу освіти з урахуванням пропозицій 
органів студентського самоврядування та адміністрації гуртожитку. 

8. Залучення мешканців гуртожитку закладу освіти до виконання будь-
яких робіт з його благоустрою та/або прилеглої території може 
здійснюватися виключно за їх згодою. 

9. Представники адміністрації закладу освіти, студентського містечка, 
науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники закладу освіти в межах 
виконання своїх посадових обов’язків мають право безперешкодного 
цілодобового доступу до гуртожитку закладу освіти. 



10. Переселення мешканців гуртожитків закладу освіти між кімнатами в 
межах одного гуртожитку або між гуртожитками здійснюється на підставі 
письмової заяви особи. 

 

Вихователі :                                                                                  Якімечко О.Д.                            
                                                                                                        Ормезовська Г. 
                                                                                                        Вознюк Н.В. 
 
Голова студпрофкому                                      Кудря  Х.М.                                                            

 
 


