


здійснюється Наказом ректора Університету Ушинського за погодженням з 

органами студентського самоврядування (далі - ОСС) та первинною 

профспілковою організацією Університету Ушинського (далі - ППО) на 

підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні 

укладається Договір про надання частини житлової кімнати для проживання. 

1.3. Мешканець, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто 

пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку ордер на право зайняти місце 

в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання. Мешканець має пройти 

інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових 

приладів, газового обладнання, ознайомитися з Правилами внутрішнього 

розпорядку в студентських гуртожитках Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені                 

К. Д. Ушинського». Положенням про порядок поселення та проживання в 

гуртожитках Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та Договором про надання 

частини житлової кімнати для проживання. Інструктаж здійснюється 

завідувачем гуртожитку і підтверджуються особистим підписом Мешканця у 

відповідних журналах.  

1.4. Вирішення проблемних ситуацій під час проживання в гуртожитках 

здійснюється Координаційною радою до якої входять: ректор або 

уповноважена ним особа, декан або уповноважена ним особа, завідувачі 

гуртожитків, представники ППО та ОСС.  

 

2. Умови проживання 

2.1.  Мешканцям гуртожитку видається перепустка на право входу до 

гуртожитку.  

2.2. Доступ до гуртожитків здійснюється на підставі перепусток для Мешканців 

цього гуртожитку цілодобово.  

2.3. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 08:00 до 23:00. При 

вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який проживає 

в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишати перепустку 

черговому гуртожитку і провести відвідувача, коли той залишає гуртожиток. 

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання 

ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Мешканців, які тих 

запросили. Порушення Мешканцями правил перебування відвідувачів 

розглядається на засіданні Координаційної ради з вжиттям відповідних заходів.  

2.4. За наявності об'єктивних причин ректор Університету Ушинського за 

погодженням із ППО та ОСС може змінювати або встановлювати інший 



порядок доступу в гуртожиток. Зміни вносяться шляхом видання наказу або 

розпорядження ректора.  

2.5. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який 

розробляється ОСС гуртожитків і погоджується з керівництвом Університету 

Ушинського.  

2.6. На кожному поверсі з числа Мешканців обирається староста.  

2.7. Усі особи, які проживають у гуртожитку, можуть залучатися до 

господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в 

місцях проживання та Загального користування тощо).  

 

3. Права і обов'язки мешканців гуртожитку 

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:  

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 

спортивного призначення та іншим обладнанням і майном гуртожитку;  

- вимагати своєчасного ремонту приміщень або зміни обладнання, меблів, 

а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов; 

 - обирати ОСС гуртожитків і бути обраним до їхнього складу; 

- через ОСС гуртожитків брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з 

поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи 

і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;  

- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку до керівництва 

Університету Ушинського, інших установ відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян».  

3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:  

- знати й виконувати Правила внутрішньою розпорядку в гуртожитках; 

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими 

вони користуються; 

 - підтримувати чистоту й порядок у своїх кімнатах, брати участь у всіх 

видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;  

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку,економно витрачати 

електроенергію, газ і воду; 

- надати дублікати ключів від кімнати завідувачу гуртожитку; 

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів;  

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

завідувача гуртожитку та ОСС гуртожитків; 

- відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;  

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;  



- попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на 

тривалий час (більше 5 діб);  

3.3. Mешканцям гуртожитку забороняється:  

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем 

гуртожитку; 

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 

іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;  

- 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 гуртожитку;  

- залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу завідувача 

гуртожитку;  

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні 

речовини; 

- порушувати тишу з 23:00 до 07:00; 

- зберігати холодну, пневматичну та вогнепальну зброю;  

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує дозволені норми;  

- 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 Мешканці, які 

проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.  

4.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках на Мешканців, які проживають у гуртожитку, накладаються такі 

стягнення :  

- зауваження;  

- догана, сувора догана;  

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний рік;  

- розірвання Договору про надання частини житлової кімнати для 

проживання та виселення з гуртожитку.  

4.3. Заохочення або стягнення Мешканцям, які проживають у гуртожитку, 

у встановленому порядку виносяться керівництвом Університету Ушинського 

за поданням декана факультету, завідувача гуртожитку, ОСС гуртожитків та 

ППО. 


