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1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(далі -  Правила) розроблені на основі «Положення про студентський 
гуртожиток Дрогобицького державного педагогічного університет імені 
Івана Франка», затвердженого наказом ректора від 25.12.2015 р. № 632.

1.2. Дані Правила регулюють внутрішній розпорядок у студентських 
гуртожитках Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (далі -  Університет).

1.3. Поселення у студентські гуртожитки здійснюється згідно 
«Положення про порядок поселення в гуртожитки Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка».

1.4. При поселенні в гуртожиток документи для реєстрації за місцем 
проживання подаються паспортисту особисто. Оплата реєстрації проводиться 
за рахунок особи, яка поселяється.

1.5. Після закінчення навчального року усі студенти в шестиденний 
термін зобов’язані виселитися із гуртожитку, здавши коменданту гуртожитку 
житлове приміщення, ключі і перепустку для продовження проживання, а 
кастелянці -  твердий та м’який інвентар згідно з угодою на проживання. 
Особисті речі, що не підлягають транспортуванню, можна здати в камери 
зберігання.

2. Умови проживання
2.1. Усі спірні питання між адміністрацією гуртожитків і мешканцями 

вирішує керівництво Університету спільно з профкомом студентів та 
ректоратом студентського самоврядування.

2.2. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, 
обирається староста. Обираються старости блоків та поверхів.

2.3. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний 
старостою кімнати, зберігається у коменданта гуртожитку. Майно для 
особистого користування, а також речі загального користування видаються 
мешканцям під їх особисту відповідальність. За збереження і правильне 
використання майна і речей загального користування в кімнатах, блоках і на 
поверхах відповідають однаково всі мешканці кімнат, блоків, поверхів. 
Відшкодування нанесених збитків здійснюють за рахунок винних, а в разі 
неможливості визначити винних -  за рахунок усіх мешканців кімнати, блоку, 
поверху в рівних частках.

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в 
гуртожиток, які дійсні протягом року. У разі виселення із гуртожитку 
мешканці зобов’язані повернути перепустку коменданту гуртожитку, а він -  
повідомити про це охорону гуртожитків (вахтерів). У випадку втрати 
перепустки дублікат виготовляють за рахунок студента.

2.5. Вхід в гуртожиток дозволяється:
2.5.1. Мешканцям цього гуртожитку цілодобово на підставі 

перепусток;
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2.5.2. В ід в ід у вач ам  з 8.00 до 23.00 год, за наявності на прохідній 
гуртожитку чергових із числа студентів -  мешканців цього гуртожитку. В 
інших випадках відвідувачі мають право перебувати у гуртожитку з 8.00 до
21.00 гол.

2.6. При вході у гуртожиток відвідувач пред’являє черговому документ, 
який засвідчує особу і реєструється в журналі реєстрації відвідувачів. 
Мешканець, який запросив відвідувача, зобов’язаний особисто його зустріти 
залишити свою перепустку черговому гуртожитку і після завершення візиту 
провести відвідувача до виходу з гуртожитку, отримавши назад перепустку. 
Відповідальність за своєчасний вихід із гуртожитку відвідувачів і 
дотримання ними цих Правил покладається на студентів, які їх запросили. 
У випадку пропуску осіб без дотримання зазначених правил відповідальність 
несуть чергові гуртожитку.

2.7. Якщо до зазначеного часу відвідувач не вийшов із гуртожитку, 
черговий зобов’язаний зайти в кімнату, в якій є відвідувач, і провести його 
до виходу, склавши при цьому акт (доповідну) на студента, який його 
запросив.

2.8. Відвідувачів, які порушили ці Правила, записують у список 
порушників і впродовж навчального року в студентський гуртожиток не 
впускають.

3. Права та обов’язки мешканців гуртожитку
3.1. Мешканці гуртожитків мають право:

3.1.1. Користуватися приміщеннями навчального, культурно- 
побутового, медичного та спортивного призначення, обладнанням і майном 
гуртожитку;

3.1.2. Вимагати у обслуговуючого персоналу своєчасного ремонту або 
заміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а 
також усунення недоліків у побутовому забезпеченні, попередньо записавши 
причини чи несправність у журналі реєстрації несправностей;

3.1.3. Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і 
бути обраним до їхнього складу;

3.1.4. Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати 
участь у вирішенні питань пов'язаних з покращенням житлово-побутових 
умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи 
обслуговуючого персоналу гуртожитку тощо;

3.1.5. Звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і 
житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам цього Положення і 
нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва Університету, 
інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3.1.6. Здавати до камери схову особисті речі.
3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

3.2.1. Знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку у 
студентських гуртожитках;

3.2.2. Своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за



проживання і додаткові платні послуги, якими вони користуються;
3.2.3. Щоденно прибирати у своїх кімнатах та місцях загального 

користування, підтримувати у них чистоту та порядок, брати участь в усіх 
видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

3.2.4. Дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати 
тепло, електроенергію, газ і воду;

3.2.5. Залишаючи кімнату (блок, кухню), вимкнути світло, газ, 
електроплитку, зачинити вікна, перевірити крани води та газу і здати ключ на 
прохідну черговому по гуртожитку; .

3.2.6. Забезпечити наявність в коменданта гуртожитку дублікатів 
ключів від кімнати в якій проживають, а в разі заміни замка у дверях -  здати 
йому відповідний дублікат;

3.2.7. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, 
сантехнічного обладнання та меблів;

3.2.8. Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 
діючого законодавства;

3.2.9. Терміново повідомляти коменданта про всі надзвичайні події в 
гуртожитку, а в нічний час -  чергового та представників органів 
студентського самоврядування гуртожитку;

3.2.10. Дотримуватися правил: техніки безпеки, пожежної безпеки і 
безпечного користування газовими та електричними плитками.

3.2.11. Реєструвати додаткові електроприлади в коменданта 
гуртожитку;

3.2.12. Виконувати вказівки адміністрації гуртожитку та керівництва 
(інституту) факультету для усунення зауважень, які виникли під час 
періодичних перевірок санітарного стану та умов проживання;

3.2.13. Пред’являти документи під час перевірок паспортного 
режиму;

3.2.14. Повідомляти коменданта гуртожитку про свою тривалу 
відсутність у гуртожитку (більше 5 діб), вказавши адресу куди вибув або 
номер стаціонарного чи мобільного телефону. Одержане майно і ключі від 
кімнати здати коменданту гуртожитку, а особисті речі здати до камери схову;

3.2.15. Після завершення навчання або при достроковому позбавленні 
права на проживання в гуртожитку, здати майно що перебувало в його 
користуванні і кімнату в належному стані та виселитися із гуртожитку в 
двотижневий термін у встановленому порядку.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
3.3.1. Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
3.3.2. Переробляти чи. переносити інвентар, меблі з однієї кімнати 

(приміщення) до іншої або виносити їх з гуртожитку;
3.3.3. Нищити і ламати м'який і твердий інвентар та інші матеріальні 

цінності;
3.3.4. Користуватися пошкодженими електророзетками, вимикачами 

та самовільно проводити ремонт електромережі у всіх приміщеннях 
іуртожитку, електричних та газових плит в приміщеннях кухонь, переробляти.



і ремонтувати електроустаткування;
3.3.5. Користуватися електроплитами та електрообігрівачами в 

житлових кімнатах, а також електроприладами, які не передбачені 
нормативними документами;

3.3.6. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 
коменданта гуртожитку;

3.3.7. Створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 
аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

3.3.8. Порушувати тишу з 22.00 до 07.00год.;
3.3.9. Залишати сторонніх осіб після 23.00 год без письмового дозволу 

коменданта гуртожитку (за наявності на прохідній гуртожитку чергових 
студентів із числа мешканців цього гуртожитку), в інших випадках -  після
21.00 год, а також надавати їм нічліг;

3.3.10. Палити в приміщеннях гуртожитку, вживати та зберігати 
спиртні напої, наркотичні, токсичні речовини, заходити та перебувати в 
гуртожитку в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

3.3.11. Проводити в гуртожиток осіб: в яких відсутні документи, що 
засвідчують їхню особу; котрі перебувають у стані алкогольного чи 
наркотичного сп'яніння; яких було виселено із гуртожитку за неналежну 
поведінку;

3.3.12. Приносити в гуртожиток холодну, газову, пневматичну і 
вогнепальну зброю та легкозаймисті речовини;

3.3.13. Тримати в гуртожитку тварин;
3.3.14. Загромаджувати предметами домашнього вжитку балкони, 

пожежні виходи, коридори, сходові клітки;
3.3.15. Замінювати дверний замок без відома адміністрації 

гуртожитку.

4. Заохочення і стягнення
4.1. За активну участь у культурно-масових заходах, роботах з 

покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території 
мешканці гуртожитку, можуть бути заохочені:

4.1.1. Оголошенням подяки;
4.1.2. Нагородженням грамотою (похвальним листом);
4.1.3. Нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією.

4.2. За порушення даних Правил, на мешканців гуртожитку, 
накладаються такі стягнення:

4.2.1. Усне зауваження;
4.2.2. Догана;
4.2.3. Відмова в поселенні у гуртожиток на наступний навчальний рік;
4.2.4. Розірвання угоди на проживання.

4.3. Заохочення або стягнення Мешканцям, які проживають у 
студентському гуртожитку, здійснюють відповідно до наказу ректора за 
погодженням з ректоратом студентського самоврядування та первинною 
профспілковою організацією студентів.



Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної роботи____ Шаран В.Л.

Проректор з питань управління //А  /
соціально-економічного розвитку_____Лук’янченко М.І.

Начальник виховного відділу _____  ̂ Сипа М.Г.

Начальник відділу охорони праці -— ^Губицький М.А.

Юрисконсульт_____" ■ - : .. / _______________ Штогрин М.В.
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