
Додаток до угоди 

 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ. 

 

1. Мешканці гуртожитку мають право: 

 

-    користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення , обладнанням і майном гуртожитку; 

-    вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів; 

-    обирати студентську раду гуртожитку й бути обраним до її складу; 

-    брати участь через студраду у вирішенні питань, пов'язаних з покращенням житлово-побутових умов гуртожитку, 

організації виховної роботи та дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо. 

 

2. Мешканці гуртожитків зобов'язані: 

 

-    знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку; 

-    підтримувати чистоту і порядок у кімнатах, у місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, 

пов'язаних із самообслуговуванням; щоденно прибирати житлові кімнати та місця загального користування згідно з 

графіком; 

-    дбайливо ставитись до державної власності (приміщень, обладнання, майна гуртожитку), економно витрачати 

електроенергію, газ і воду;  

-    своєчасно вносити плату за користування гуртожитком, та встановленими додатково електричними приладами; 

-    своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів; 

-    відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством; 

-    про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати коменданта і студентську раду; 

-    дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами. 

     Не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади (особисті 

електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку); 

-    по закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання, виїхати з 

гуртожитку в двотижневий строк; 

 

3. Мешканцям гуртожитку забороняється : 

 

-    самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 

-    переробляти та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до другої або виносити із робочих кімнат; 

-    проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах; 

-    залишати сторонніх осіб після 22:00; 

-   вживати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, знаходитися в гуртожитку у стані алкогольного, 

токсичного або наркотичного сп’яніння; 

-    курити у приміщені гуртожитку; 

-    порушувати тишу з 22:00 до 08:00; 

-    гучно вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіо апаратуру , що перевищуватиме чутність кімнати; 

-    тримати домашніх тварин; 
ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ. 

 

1.3а активну участь в культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування 

мешканці гуртожитку заохочуються: 

-    оголошенням подяки; 

-  нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією. Окремі кімнати гуртожитку можуть бути 

нагороджені додатковим обладнання й інвентарем, не передбаченим "Типовими нормами обладнання гуртожитків". 

 

2.За порушення Правил внутрішнього розпорядку і денного режиму, вживання спиртних напоїв, куріння, 

незадовільний санітарно-гігієнічний стан кімнат і секцій у гуртожитку, а також за вчинки, не сумісні зі званням 

студента, на мешканців накладаються стягнення: 

- догана; 

- відпрацювання 10 годин на благоустрій гуртожитку; 

- не поселення в гуртожиток на наступний рік; 

- виселення з гуртожитку; 

- виключення  з університету. 

3.Заохочування і стягнення мешканцям гуртожитків у встановленому порядку виносяться ректором 

університету за поданням проректора з науково-педагогічної роботи, директора інституту, декана факультету, за 

погодженням зі студентською радою гуртожитку, профспілковою організацією студентів, студентським 

парламентом. 

 

 

 

                                                                                         _________________________________________________ 

                             П.І.Б., підпис студента 
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