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1. Загальні положення
1.1. Поселення в гуртожитки здійснюється на підставі наказу директора 
коледжу по ордерах та відповідно до Положення про гуртожиток державного 
вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний здати 
завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на право зайняти місце в 
гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, за семестр.

При поселенні укладається договір про надання місця проживання .
1.2. Реєстрація тих, хто вселяється в гуртожиток проводиться паспортистом 
гуртожитку в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Особа, котра з будь-яких причин виселяється або не поселяється в 
гуртожиток повинна знятися з реєстраційного обліку.
1.3. Особа, яка поселяється в гуртожиток, повинна пройти інструктаж з 
техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів Правил 
внутрішнього розпорядку гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідувачем 
гуртожитком і підтверджується особистим підписом мешканця в 
спеціальному журналі.
1.4. Кожний мешканець гуртожитку отримує перепустку згідно якої він має 
право входу до гуртожитку.
1.5. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних 
випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку 
після оголошення результатів випробувань;
- абітурієнти, які подали апеляцію - після підтвердження апеляційною 
комісією правильності оцінки;



- абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом - після 
виходу наказу про зарахування.
1.6. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його 
закінченні) студенти які проживали в гуртожитку, залишають його в 
установленому порядку після видачі відповідного наказу.

У разі коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у 
відповідний термін, рішенням керівництва ДВНЗ «Чернівецький 
індустріальний коледж» за погодженням з органами студентського 
самоврядування цей термін може бути продовжений.
1.7. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до 
законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в 
гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи 
заподіяні збитки.
1.5. З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту 
їх прав, самоорганізації мешканців гуртожитків та формуванню їх спільних 
ініціатив із числа студентів обирається студентська рада гуртожитку, 
очолювана студентом - старостою гуртожитку, також призначаються 
старости поверхів, чергові на поверсі та на вахті.

2. Умови проживання
2.1. Вхід до гуртожитку дозволяється:
2.1.1. Мешканцям даного гуртожитку цілодобово за пред’явленням 
перепустки;
2.1.2. Для осіб до 18 років з 23:00 до 06:00, як виняток, із записом у 
спеціальному журналі, із поданням черговим службової записки про 
порушення перепускного режиму заступнику директора з виховної роботи. 
2.1.3. Відвідувачам - з 10.00 до 22.00. При вході до гуртожитку, відвідувач 
пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі 
відвідувачів і повідомляє термін перебування в гуртожитку. Студент, який 
проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача і 
провести при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і 
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на 
Студентів, які їх запросили та чергового по гуртожитку.
2.1.3. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються згідно з планами, 
розробленими вихователями та студентською радою і погодженими в 
установленому порядку.

Усі заходи повинні закінчуватись до 22.00 години.
2.1.4. З 22.00 години і до 7.00 години мешканці гуртожитку повинні 
додержуватися тиші.
2.1.5. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт щодо 
самообслуговування. Щоденно виконуються роботи щодо підтримання 
порядку і чистоти в житлових кімнатах та в кухнях.



3. Права і обов’язки мешканців гуртожитку
3.1. Мешканці гуртожитку мають право:
3.1.1. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 
медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим 
обладнанням і майном гуртожитку;

,3.1.2 . Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь 
у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлового бутових умов, 
організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників 
гуртожитку тощо;
3.1.3. Звертатись із скаргами та пропозиціями щодо роботи працівників 
гуртожитку і покращення житлово-побутові умов до адміністрації вищого 
навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян»;
3.1.4. Приймати участь у проведенні своєчасного ремонту або заміни 
обладнання, меблів, постільної білизни тощо;
3.1.5. Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь 
у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлових та побутових умов, 
громадському та культурному житті гуртожитку;
3.1.6. Звертатись та отримувати відповіді на запитання та пропозиції до 
керівництва та працівників гуртожитку, що стосуються проживання в 
гуртожитку та по суті даного положення.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
3.2.1. Знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими 
він користується;

3.2.2. Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального 
користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із само
обслуговуванням;
3.2.3. Дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 
електроенергію і воду;
3.2.4. Забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача 
гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях здати йому відповідний дублікат 
ключів;
3.2.5. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 
обладнання і меблів;
3.2.6. Про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 
завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
3.2.7. Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 
законодавства;
3.2.8. Дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
3.2.9. Реєструвати додаткові електроприлади у завідувача гуртожитку;



3.2.10. Повідомляти завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на 
тривалий час (більше 5 діб);
3.2.11. Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права 
на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його 
користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку;
3.2.12. Дотримуватися норм санітарної та особистої гігієни;
3.2.13 Приймати участь та допомагати власними силами в облаштуванні або 
(та) покращенні соціально-побутових умов проживання.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
3.3.1 Переселятися з однієї кімнати в іншу без відповідного наказу;
3.3.2. Переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 
іншого або виносити їх з гуртожитку;
3.3.3. Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 
переробляти і ремонтувати електроустаткування;
3.3.4. Користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових 
кімнатах. Забороняється використовувати електроприлади без дозволу 
керівництва гуртожитку;
3.3.5. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 
завідувача гуртожитку;
3.3.6. Палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні 
речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або 
наркотичного сп'яніння;
3.3.7. Порушувати тишу;
3.3.8. Створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 
аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати та 
створює некомфортні умови оточуючим;
3.3.9. Тримати в гуртожитку тварин.

4. Заохочення і стягнення:
4.1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов 
проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які 
проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.
4.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на 
Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
- зауваження;
- догана;
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний семестр;
- виселення з гуртожитку.
4.3. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у 
встановленому порядку виносяться адміністрацією ДВНЗ «Чернівецький 
індустріальний коледж» за погодження з органами студентського 
самоврядування за поданням відповідних осіб.


