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ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
В СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ
Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку
Бердянського державного педагогічного університету підготовлені згідно з
Положенням про особливості користування гуртожитками закладів фахової
перед вищої та вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України № 1452 від 21.11.2019.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Поселення студентів, а в окремих випадках – викладачів, в студентські
гуртожитки здійснюється за рішенням ректора університету за погодженням з
деканами факультетів, профспілковим комітетом та студентським
самоврядуванням університету на підставі ордерів відповідно до Житлового
кодексу України. Ордери на вселення видаються відділом з виховної роботи
університету, які діють до кінця навчального року.
2. Відповідальність за організацію поселення покладається на комісію з
поселення факультету, головою якої є декан факультету. До складу комісії
входять: особа, відповідальна за виховну роботу, голова студентського ради
факультету, голова профспілки факультету.
3. Розподіляються місця проживання у гуртожитку між факультетом за
квотою пропорційно від кількості іногородніх студентів. Списки студентів
формуються на конкурсній основі комісією з поселення факультетів,
враховуючи успішність, участь у громадському житті університету, виконання
Правил внутрішнього розпорядку університету, участь у культурно-масових
заходах, ставлення до збереження матеріально-технічної бази університету,
участь у діяльності органів студентського самоврядування університету,
перемог в універсіадах, чемпіонатах України, Європи, Світу з різних видів
спорту, студентських олімпіадах з предметів та ін.
4. До 26 серпня кожного року комісія з поселення факультету визначає
номери кімнат з кількістю місць, виділених за квотами факультету. Списки

надаються до відділу з виховної роботи університету на затвердження ректору
до 29 серпня.
5. Право першочергового поселення до гуртожитку мають:
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх
числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладу
освіти, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків;
– діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи згідно
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
– діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
– діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти;
– діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
– діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;
– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки
яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або
загиблі в результаті нещасного випадку на виробництві або стали інвалідами I
або II групи відповідно до Закону «Про підвищення престижності шахтарської
праці»;
– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
– діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти з
багатодітних сімей.
6. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто пред'явити
паспорт та ордер завідувачу гуртожитку на право зайняти місце в гуртожитку.
Студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації
побутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання,
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ознайомитись із порядком звільнення гуртожитку та правилами внутрішнього
розпорядку гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку.
7. Документи на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, подаються
паспортистові у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ
України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, яка заселяється в
гуртожиток.
8. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які
проживають у гуртожитку, можуть бути тимчасово переселені до іншої кімнати
за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні) особа,
яка перебувала в гуртожитку, залишає його в установленому порядку в
дводенний термін від дня видачі відповідного наказу.
В останню чергу поселяються студенти, які в минулому навчальному році
мали зауваження, попередження за порушення правил проживання в
гуртожитку, Правил внутрішнього розпорядку університету.
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
1. У кожному блоці з числа студентів, які проживають у ньому,
обирається староста.
Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний
старостою кімнати, зберігається у завідувача гуртожитку.
Майно для особистого користування, а також речі загального
користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
Працівники університету, інші громадяни, як виняток, можуть бути
поселені в студентський гуртожиток лише на підставі наказу ректора
університету і за погодженням з профспілковим комітетом університету.
2. Мешканці гуртожитку Університету 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 БДПУ, крім випадку,
визначеного у Положенні про студентський гуртожиток (абз. 2 п.3.11).
3. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2200. При
вході до гуртожитку відвідувач надає черговому документ, який засвідчує
особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в
гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку
черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів,
які їх запросили.
4. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану,
який розробляється органами студентського самоврядування гуртожитку і
погоджується з відділом виховної роботи університету. Усі заходи повинні
закінчуватися до 2300.
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5. Залучення мешканців гуртожитку Університету до виконання будьяких робіт з його благоустрою та/або прилеглої території може здійснюватися
виключно за їх згодою.
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
1. Мешканці гуртожитку 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 житловокомунальних послуг;
– обирати органи студентського самоврядування гуртожитку Університету
й бути обраними до їхнього складу;
– через органи студентського самоврядування гуртожитку Університету
брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житловопобутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, організації культурнорозважальної, виховної, спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля тощо;
– звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку Університету
й житлово-побутові умови, що не відповідають встановленим нормам, з інших
питань утримання гуртожитку до адміністрації БДПУ, інших установ
відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
– інші права відповідно до законодавства.
2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:
– знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
– своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму жилого
приміщення в гуртожитку Університету 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 Університету терміново
повідомляти завідувача гуртожитку, органи студентського самоврядування
гуртожитку;
– не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку Університету
та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у
спільному користуванні, іншим особам;
– у разі залишення гуртожитку Університету більше ніж на 2 доби
попереджати про це завідувача гуртожитку;
– відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до
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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,
у завідувача гуртожитку.
3. Мешканцям 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 завідувача гуртожитку
Університету;
– порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в
приміщенні;
– самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку Університету до
іншої.
4. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку завідувач
гуртожитку Університету 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 завідувачем гуртожитку Університету. Рішення про подальше
проживання такого здобувача освіти в гуртожитку Університету приймає
ректор з урахуванням пропозицій органів студентського самоврядування та
завідувача гуртожитку.
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