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Правила

внутрішнього розпорядку для студентів, які проживають у гуртожитку
Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
1. Загальні положення.
1.1. Гуртожиток коледжу призначений для тимчасового проживання
іногородніх студентів у період навчання в коледжі. Поселення в гуртожиток
здійснюється на підставі наказу директора та погодженням з органами
студентського

самоврядування,

Ради

гуртожитку.

адміністрацією коледжу та мешканцем

При

укладається

поселенні

між

договір на право

проживання. Договір заключається щорічно на початку навчального року.
1.2. Поселення студентів, здійснюється згідно заяви студента, договору на
право проживання у гуртожитку коледжу та медичної довідки.
1.3. Особа, якій надається місце в гуртожитку, зобов'язана особисто
пред'явити паспорт або свідоцтво про народження завідуючому гуртожитком.
Обов'язково повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації
електропобутових приладів, газового обладнання, охорони праці, вивчити
Правила внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитку.
1.4. Розподіл місць для студентів перших курсів для проживання у
гуртожитку здійснюється рішенням адміністрації коледжу за погодженням з
органом студентського самоврядування, Радою гуртожитку та профспілковою
організацією студентів.

1.5. Студенти, яким надано місце для проживання в гуртожитку,
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обов'язково реєструються у паспортиста для прописки на період навчання в
коледжі.
1.6. Документи на реєстрацію осіб, які поселяються в гуртожиток, в 7денний

термін

подаються

паспортисту

у

порядку,

встановленому

Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за
рахунок особи, якій надається гуртожиток.
1.7. Обговорення кандидатур для поселення в гуртожиток студентів 2-го,
3-го, 4-го курсів проводиться після літньої екзаменаційної сесії на засіданні
студентської Ради гуртожитку за погодженням з керівниками груп.
1.8. Списки студентів 2х, 3х, 4х курсів на проживання в гуртожитку
готуються керівником групи, зав. гуртожитком, вихователем гуртожитку і
погоджуються

із

студентською

профспілкою

організацією

та

радою

самоврядування.
1.9. Студенти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі
необхідності, переміщені в іншу кімнату, за наказом директора.
1.10. При відрахуванні із навчального закладу, а також при його
закінченні студенти звільняють гуртожиток продовж 3х днів з дня видання
відповідного наказу.
1.11. На допомогу адміністрації коледжу, адміністрації гуртожитку в
роботі з покращення умов проживання, проведенню виховної, фізкульт.масової роботи вибирається Рада гуртожитку, яка працює у відповідності з
Положенням про Раду гуртожитку.
1.12. Рішення Ради гуртожитку є обов'язковим для студентів, які
проживають у гуртожитку.
1.13. Виховна робота в гуртожитку проводиться вихователем гуртожитку
згідно з розробленим ним планом. Затверджується план роботи на навчальний
рік заступником директора з виховної роботи.
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2. Умови проживання.
2.1. В кожній секції і кімнаті гуртожитку, із числа студентів, обирається
староста.
2.2. Опис майна і речей у кімнаті підписаний старостою кімнати
зберігається у завідуючого гуртожитком. Майно для особистого користування,
а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту
відповідальність.
2.3. У кожній секції гуртожитку з числа Студентів, які проживають у ній,
обирається староста.
2.4. Вхід у гуртожиток здійснюється згідно студентських квитків.
2.5. Вхід у гуртожиток дозволяється:
- мешканцям даного гуртожитку, за погодженням з Радою студентського
самоврядування, цілодобово;
- відвідувачам з 16 год. до 21 год.
При вході у гуртожиток відвідувачі пред'являють черговому документ,
що посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець
зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні
гуртожитку. Відповідність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які
запросили згаданих осіб.
2.6. За втрату коштовних речей студентами (золоті, срібні прикраси;
мобільні телефони; телевізори; ноутбуки; радіо- теле- техніка; вироби із шкіри,
хутра та ін.) адміністрація відповідальності не несе.
2.7

Усі культурно-масові заходи в гуртожитку повинні закінчуватись

до 2200 год.
3. Студенти, які проживають у гуртожитку мають право:
3.1.Користуватися приміщеннями культурно-побутового, медичного та
спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
3.2.Обирати Раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
3

3.3.

Брати

особисту

участь,

або

через

своїх

представників,

у

громадському студентському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні
питань, пов'язаних з покращенням житлово-побутових умов, організацію
виховної та культурно-масової роботи, дозвіллі, обладнанні і оформленні
житлових кімнат і приміщень у гуртожитку;
3.4. Вносити пропозиції і особистою участю та організацією роботи
сприяти налагодженню побуту студентів гуртожитку, покращенню роботи
господарсько-адміністративного персоналу і т.д.
4. Студент зобов'язується:
4.1.Знати і дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку проживання
в гуртожитку та умов договору на право проживання;
4.2. Підтримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах, місцях
загального користування;
4.3.Дбайливо ставитись до власності коледжу - приміщень, обладнання,
майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію і воду.
4.4. Своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги.
4.5. Оплату за гуртожиток проводити у 3 етапи: 1-й за вересень, жовтень,
листопад, грудень до 10 числа вересня; 2-й за січень, лютий, березень, квітень,
травень до 20 числа січня; 3-й за червень, липень, серпень до 20 числа травня в
сумі, встановленій коледжем.
За несвоєчасне внесення плати за проживання в гуртожитку мешканцю
відмовляється в подальшому проживанні.
4.6. Звільняються від оплати за проживання в гуртожитку студенти
сироти та студенти позбавлені батьківського піклування, які навчаються за
державним замовленням.
4.7.

При залишені кімнати зачинити вікна, вимкнути світло, здати ключ

від кімнати на вахту черговому, один ключ від кімнати обов'язково має бути у
завідувача гуртожитком.
4.8.

Своєчасно

давати

заявки
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на

ремонт

електричного,

сантехнічного обладнання і меблів.
4.9. Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки власними коштами у
відповідності з діючим законодавством, (не виконання цих вимог веде до
виселення з гуртожитку та виключенням з коледжу).
4.10. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити
адміністрацію коледжу, завідувача гуртожитку, Раду гуртожитку.
4.11. Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при
користуванні електричними; газовими приладами; не встановлювати без
дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживчі прилади в
кімнатах, секціях.
4.12. При залишені гуртожитку на довгий час (більше 5-х днів), а також
при виїзді на канікули або навчально-виробничу практику, письмово
попереджувати завідуючого гуртожитком, вказавши адресу, куди вибули, а
одержане майно і ключі обов'язково здати завідуючому гуртожитком.
4.13. При закінчені навчання в коледжі або при позбавленні права на
проживання мешканець виселяється з гуртожитку в триденний термін,
зробивши поточний ремонт кімнати.
4.14. Не порушувати правила нічного режиму з 2200 до 700.
Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
 переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем
гуртожитку та наказу директора;
 переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого
або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитком;
 проводити

електромонтажні

роботи

в

кімнатах

та

в

гуртожитку,

переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 користуватися

електрообігрівачами

та

електроплитами

в

житлових

кімнатах;
 проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача
гуртожитком, вихователя;
 залишати сторонніх осіб після 2100;
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 палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні
речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або
наркотичного сп’яніння;
 порушувати тишу з 2200 до 700;
 створювати

шум,

а

також

вмикати

телевізійну,

комп’ютерну

та

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляцію кімнати;
 тримати в гуртожитку тварин.
За активну участь у культурних заходах з покращення умов проживання,
стану гуртожитку cтуденти, які проживають у гуртожитку, можуть бути
заохочені:
 об’явою подяки;
 грамотою;
 нагородження пам’ятним подарунком або грошовою премією за зайняте 1, 2
або 3 місце в огляді – конкурсі «На кращу кімнату».
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 навчальний рік;
 розірвання договору на проживання;


виключення з числа студентів коледжу.

Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у
встановленому порядку виносяться

директором

коледжу за

поданням

заступника директора з виховної роботи, зав. гуртожитком, вихователем та
згодою з Радою гуртожитку.
5. Староста кімнати зобов’язаний слідкувати за:
 точним виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку
гуртожитку і режиму дня;
 організацією чергування в кімнаті;
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 бережним відношенням до майна гуртожитку;
 підтриманням кімнати в чистому стані, дотримання кімнати в
належному санітарному стані.
Вказівки старости є обов'язковими для студентів, що проживають в даній
кімнаті. Староста кімнати підпорядковується старості секції.
6. Староста секції зобов'язаний:
6.1. Здійснювати контроль за додержанням Правил внутрішнього
розпорядку гуртожитку і режиму дня;
6.2. Слідку вати за своєчасною підготовкою студентів до занять;
6.3. Слідкувати за зберіганням і правильною експлуатацією обладнання
культурно-побутових приміщеннях на даному поверсі;
6.4. Приймати участь в роботі комісії по перевірці санітарного стану
кімнат;
6.5. Керувати і контролювати роботу старост кімнат і чергових на
поверхах.
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