


І. Загальні положення 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку КЗОЗ «Куп’янський 

медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради 

(далі – Правила) вводяться з метою упорядкування норм і правил поведінки, 

покращення умов проживання здобувачів освіти КЗОЗ «Куп’янський медичний 

фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради (далі – 

коледж) у гуртожитку. 

1.2. Усі питання, пов’язані із застосування Правил, вирішує адміністрація 

коледжу та гуртожитку в межах наданих їм повноважень, відповідно до 

чинного законодавства України, Статут коледжу, Положення про користування 

гуртожитком.  

1.3. Права та обов'язки співробітників гуртожитку коледжу визначаються 

посадовими інструкціями. 

1.4. Поселення мешканців до гуртожитку, здійснюється наказом директора 

на підставі заяви особи, за погодженням із студентською радою. 

1.5. Особі, що уклала Угоду на проживання у гуртожитку, комісією з 

поселення видається ордер на право проживання. 

1.6. Особа, що поселяється до гуртожитку коледжу, зобов'язана особисто 

пред'явити завідувачу гуртожитку ордер, паспорт, медичну довідку (результати 

флюорографії, дерматолога, копія карти щеплень), квитанцію про сплату за 

проживання. 

1.7. Завідувач гуртожитку зобов'язаний провести з особою, що вселяється, 

інструктаж з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, ознайомити з цими 

Правилами, що засвідчується підписом особи, яку інструктували, в 

спеціальному журналі. 

1.8. У разі виїзду на канікули або практику мешканці здають кімнату 

завідувачу гуртожитком з перевіркою наявності майна та його стану. 

Відповідальність на цей період за стан збереження майна у кімнатах несе 

адміністрація гуртожитку. 

1.9. Виселенню з гуртожитку підлягають особи, відраховані з коледжу у 

зв'язку із завершенням терміну навчання, переведені до інших закладів освіти, 

через надання декретної або академічної відпустки, в разі порушення умов 

Угоди на проживання у гуртожитку. 

1.10. При відрахуванні з коледжу мешканець має звільнити займане місце у 

гуртожитку впродовж 3-х діб від дня видання наказу про відрахування з 

дотриманням порядку виселення. 

2. Умови проживання та порядок користування гуртожитком 

2.1.При вселенні до кімнати особа, що вселяється, має впродовж 2 днів 

з'ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, які за її письмовою заявою мають бути 

усунуті. При виселенні з кімнати особа зобов'язана ліквідувати всі недоліки, що 

виникли з її вини протягом часу проживання. 

2.2.У кожній кімнаті гуртожитку, в якій проживають дві чи більше осіб, з 

числа її мешканців обирається староста. Староста готує та розміщує на стіні 

кімнати список осіб, що в ній мешкають, графік чергувань у кімнаті та опис 

закріпленого за кімнатою майна, засвідчений підписами мешканців кімнати і 

завідувача гуртожитку. 



2.3.Майно для індивідуального користування, а також предмети 

загального користування видаються мешканцям кімнати під особисту 

відповідальність. 

2.4.Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка 

на право входу до гуртожитку. 

2.5.Вхід до гуртожитку дозволяється: 

− мешканцям гуртожитку, після пред'явлення перепустки черговому, 

безперешкодно до 22:00. Після 22 години, двері до гуртожитку зачиняються і 

вхід відкривається вахтером лише по сигналу у кнопку дзвінка на вхідному 

тамбурі; 

− близьким родичам та гостям осіб, що мешкають у гуртожитку, з 08.00 

до 20.00 години після пред'явлення документів, які посвідчують особу, та за 

умови реєстрації у книзі відвідувачів (за умови, якщо доступ у гуртожиток 

сторонніх осіб не обмежений в умовах епідемій, пандемій, що регламентується 

урядовими постановами, наказами галузевих міністерств, наказами директора). 

Гості зобов'язані залишити гуртожиток до 20.00 години. Мешканець 

зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході та провести його до виходу з 

гуртожитку. Залишення на ніч сторонніх осіб у гуртожитку забороняється. 

2.6.Відповідальність за своєчасний вихід із гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладена на мешканців 

гуртожитку, які запросили гостей, і чергового гуртожитку. 

2.7. З 22.00 год до 7.00 год у гуртожитку повинна дотримуватися тиша. 

2.8. Доступ до кухонь в гуртожитку вільний цілодобово. Прибирання у 

кухнях студенти здійснюють відповідно до графіка. 

2.9. У коридорах і місцях загального користування в нічний час 

залишається чергове освітлення. 

2.10. Особи, які навчались в коледжі і були відраховані зі складу 

студентів, повинні бути виселені з гуртожитку відповідно до чинного 

законодавства України. 

2.11.Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт із 

самообслуговування, щоденно підтримують порядок і чистоту у своїх житлових 

і робочих кімнатах. 

2.12. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються згідно з 

планом виховної роботи і закінчуються о 22.00. 

Розділ 3. Права і обов'язки мешканців гуртожитку 

3.1. Нормою поведінки для осіб, що мешкають чи перебувають на 

території гуртожитку, є дотримання таких засад: 

- дотримання законності та правопорядку, встановлених державою, цими 

Правилами та Положенням про користування гуртожитком; 

- дбайливе ставлення до майна на території гуртожитку коледжу; 

- взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми, 

шанування гідності людини, її національних та релігійних почуттів. 

Порушенням норм поведінки є вчинки, які суперечать засадам, окресленим 

вище. 

3.2. Мешканці гуртожитку мають право: 

1) користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового 



призначення, обладнанням та інвентарем гуртожитку; 

2) вимагати своєчасного ремонту або заміни несправного обладнання, 

меблів та іншого інвентарю в гуртожитку, а також усунення недоліків у 

побутовому забезпеченні (за умови, що пошкодження майна сталося не з вини 

мешканців, у протилежному випадку здійснювати ремонт власним коштом); 

3) обирати студентську раду гуртожитку і бути обраними до її складу; 

4) брати участь у вирішенні питань удосконалення житлово-побутового 

забезпечення, організації соціально-гуманітарної взаємодії, спортивно-

оздоровчої роботи і дозвілля;  

5) звертатись із відповідними заявами до керівництва коледжу щодо 

роботи технічного і педагогічного персоналу гуртожитку, а також в разі, якщо 

житлово-побутові умови не відповідають вимогам Положення про гуртожиток 

коледжу і нормам обладнання та утримання гуртожитків. 

3.3 Право першочергового поселення в гуртожиток (за умови відсутності 

порушень правил проживання в гуртожитку) мають такі студенти, яким 

гарантовано цю пільгу відповідно до законодавства України: 

− діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, а також студенти, які під час навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків; 

− особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають 

відповідні пільги; 

− діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи; 

− особи, яким гарантується державна цільова підтримка для здобуття 

професійної освіти у державних та комунальних закладах; 

− особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» гарантується надання місць у гуртожитках на 

час навчання; 

− особи, для яких це передбачено законом «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України»; 

− особи з малозабезпечених або багатодітних сімей; 

− інші студенти, яким згідно із законодавством гарантовано таке право. 

3.4. Категорії студентів, які мають право на пільги з оплати за проживання 

в гуртожитку (пільга визначається відповідно до чинного законодавства): 

− Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до п. 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

− Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

− Діти із сімей осіб, які загинули або померли під час участі у Революції 

Гідності; які загинули у районі проведення АТО або померли внаслідок 

поранення чи контузії під час проведення АТО; 

− Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 

 

 



3.5. Мешканці гуртожитку зобов'язані; 

1) знати Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку та дотримуватися 

їх; 

2) дбайливо ставитися до власності коледжу – майна, приміщень, 

обладнання та інвентарю гуртожитку; 

3) дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях 

загального користування, щоденно прибирати у кімнатах, виносити сміття, 

мити посуд після кожного прийому їжі, не залишати брудний посуд у кімнатах 

та на кухнях, чергувати на кухнях за графіком; 

4) економно витрачати електроенергію та воду; 

5) своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування 

гуртожитком; 

6) відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності до чинного 

законодавства; 

7) дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки при 

користуванні електричними приладами, не встановлювати без дозволу 

адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові 

прилади і радіоапаратура мешканців повинні бути зареєстровані у завідувача 

гуртожитку); 

8) своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання та меблів; 

9) здавати у камеру схову громіздкі та цінні речі, якими не користуються 

щоденно (за речі, не здані на зберігання, адміністрація гуртожитку 

відповідальності не несе); 

10) при залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від 

кімнати черговому по гуртожитку; 

11) про всі надзвичайні події, підозрілі речі в гуртожитку невідкладно 

сповіщати вихователів, завідувача і студентську раду; 

12) при виселенні з гуртожитку, а також при тимчасовому виїзді на 

тривалий час (понад один тиждень), а також при виїзді на канікули чи 

практику, письмово попереджати завідувача гуртожитку не менше як за два дні 

до події (із зазначенням адреси місцезнаходження), здавати особисті речі в 

камеру схову, а отримане в користування майно і ключі від кімнати - завідувачу 

гуртожитку; 

13) повідомляти письмово (заява) про можливу відсутність у гуртожитку у 

нічний час; 

14) після завершення навчання у коледжі або при достроковому 

позбавленні права на мешкання виселитися із гуртожитку у 3-и денний строк; 

15) у разі поширення епідемій, пандемій суворо дотримуватися 

карантинних вимог, визначених урядовими постановами, наказами галузевих 

міністерств, наказами директора коледжу. 

3.6. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

1) самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 

2) самовільно переробляти і переносити інвентар та меблі з однієї кімнати 

в іншу; 

3) самовільно встановлювати замки в кімнату (у разі пошкодження замка 

він замінюється з дозволу завідувача гуртожитку, ключ від нового замка 



передається йому на збереження відповідно до правил безпеки 

життєдіяльності); 

4) проводити заміну і лагодження електропроводки; 

5) прати, замочувати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах; 

6) користуватись електронагрівальними приладами, електричними 

чайниками, кип'ятильниками, мультиварками, мікрохвильовими печами тощо в 

житлових кімнатах; 

7) створювати шум, а також вмикати репродуктори, радіоприймачі, 

магнітофони, телевізори, електронні гаджети на гучність, яка перевищує 

чутність у межах кімнати; 

8) після 22.00 години вмикати звуковідтворювальну апаратуру, співати, 

шуміти тощо; 

9) проводити святкування, вечірки тощо у житлових кімнатах; 

10) у різний спосіб псувати поверхню стін і підлоги у житлових кімнатах 

та в місцях загального користування (оголошення, розклади, репродукції 

картин, фотографії, малюнки тощо мають розміщуватися у спеціально 

відведених місцях (на дошках); 

11) залишати сторонніх осіб та/і мешканців інших кімнат, на ніч; 

12) вживати та зберігати алкогольні напої, наркотичні або токсичні 

речовини, перебувати у гуртожитку в стані сп'яніння внаслідок вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих 

речовин, курити в житлових, побутових кімнатах та на прилеглій до 

гуртожитку території; 

13) тримати домашніх або диких тварин і птахів. 

4. Заохочення та стягнення 

4.1. Мешканці гуртожитків, які дотримуються цих Правил і беруть 

активну участь в організації та проведенні організаційної, спортивно-

оздоровчої та культурно-масової роботи в гуртожитку, за рішенням 

студентської ради, профспілкового комітету студентів та адміністрації 

гуртожитку заохочуються: 

- грамотами; 

- оголошенням подяки; 

- нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією;  

- покращенням умов проживання. 

4.2. За порушення цих Правил на мешканців можуть накладатись такі 

стягнення: 

- зауваження;  

- виселення з гуртожитку в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України; 

- не поселення в гуртожиток на наступний навчальний рік; 

- відрахування зі складу студентів коледжу. 

4.3.Заохочення та стягнення мешканцям гуртожитку виносяться 

директором коледжу за поданням Студентської ради гуртожитку, завідувача та 

вихователя гуртожитку. 

 
 


