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ПРАВИЛА 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку для здобувачів освіти 

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку для 

здобувачів освіти КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» (далі 

– Правила) регламентують умови проживання здобувачів освіти та 

інших осіб у гуртожитку КНЗ КОР «Васильківський професійний 

ліцей», внутрішній розпорядок у гуртожитку, права та обов'язки його 

мешканців, порядок заохочень та стягнень.  

1.2. У цих Правилах під терміном «гуртожиток» закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти слід розуміти 4-х 

поверховий спальний корпус КНЗ КОР «Васильківський професійний 

ліцей» (відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

САС/381692 від 22.02.2010 та технічної документації), спеціально 

споруджений та облаштований для проживання здобувачів освіти на 

період навчання у ліцеї.. 

1.3. Дані Правила розроблені відповідно до Порядку забезпечення 

жилою площею осіб, які здобувають професійну (професійно-технічну) 

освіту в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей». Правила 

затверджуються наказом директора ліцею за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

1.4. Жила площа у гуртожитку надається на підставі наказу 

директора ліцею з видачою Ордера на жилу площу (далі-Ордер) та 

укладенням Договору найму жилого приміщення (далі-Договір найму).  

1.5. Відповідальність за поселення до гуртожитку ліцею 

покладається на коменданта гуртожитку. 

 

2. Умови проживання та порядок користування  

гуртожитком для здобувачів освіти 

 



2.1. Особі, яка поселяється до гуртожитку, визначається ліжко-

місце та видається в тимчасове користування необхідний інвентар, 

меблі, постільна білизна, а саме:  

- матрац, наматрацник, одіяло, подушка, покривало, комплект 

постільної білизни; 

- ліжко, тумбочка, шафа, книжкова палиця, дзеркало, палиця для 

взуття; 

- штори, тюль. 

2.2. При виселенні з гуртожитку особа зобов’язана здати 

коменданту гуртожитку майно, вказане в п. 2.1 даних Правил, 

ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини та відшкодувати завдані 

збитки.  

2.3. Мешканцям гуртожитку можуть видаватися перепустки 

встановленого зразка на право входу до гуртожитку.  

2.4. У кожній кімнаті гуртожитку з числа її мешканців обирається 

староста кімнати. У кімнатах  на спеціально відведеному місці 

вивішується графік чергування.  

2.5. Здобувачі освіти проживають у гуртожитку на умовах 

самообслуговування.   

2.6. Переселення мешканців гуртожитку до іншої кімнати 

здійснюється за рішенням адміністрації ліцею та погодження з 

профспілковим комітетом або органом самоврядування здобувачів 

освіти. 

2.7. Вхід до гуртожитку дозволяється: 

- мешканцям гуртожитку з 07.00 до 21.00 години, після 21.00 

години вхід дозволяється у виключних випадках; 

- відвідувачам з 16.00 до 21.00 години (у позаурочний час) на 

підставі документа, що посвідчує особу, з реєстрацією в книзі 

відвідувачів. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти 

відвідувача при вході і провести його при виході з гуртожитку. 

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами 

гуртожитку несуть мешканці, які їх запросили. 

2.8. З 22.00 до 07.00 години мешканці гуртожитку повинні 

дотримуватись тиші. 

2.9. У коридорах і місцях загального користування в нічний час 

залишається чергове освітлення. 

2.10. Порядок користування гуртожитком у вихідні, святкові дні 

та під час канікул визначається дирекцією ліцею. 

2.11. Перед від’їздом на виробничу практику та в канікулярний 



період мешканці гуртожитку попереджають  коменданта  за два дні до 

від’їзду.  

2.12. Мешканці гуртожитку можуть зберігати особисті речі в 

камері зберігання.  

2.13. Збитки завдані майну гуртожитку з вини його мешканців, 

відшкодовуються винними особами за власний рахунок. 

2.14. Виселення здобувачів освіти з гуртожитку здійснюється у 

разі: 

а)  відрахуванні з ліцею (у тому числі після його закінчення); 

б) закінчення терміну проживання та дії Договору найму; 

в) порушення даних Правил та Договору найму; 

г) добровільної відмови від проживання в гуртожитку; 

ґ) інших випадках, визначених законодавством. 

2.15. Виселення інших осіб здійснюється у разі: 

а) закінчення терміну проживання; 

б) закінчення терміну дії Договору найму; 

в) дострокового розірвання Договору найму; 

г) порушення даних Правил та Договору найму; 

ґ)) інших випадках, визначених законодавством. 

2.16. Мешканці гуртожитку зобов’язані виселитися з гуртожитку 

протягом двох днів з дня виходу відповідного наказу, знятись з 

реєстрації місця проживання, забрати особисті речі  з камери 

зберігання. 

Виселення за порушення даних Правил та Договору найму 

здійснюється на наступний день після  виходу відповідного наказу. 

У випадку, коли особа в зазначений термін не залишила 

гуртожиток, відселення громадянина проводиться  згідно чинного 

законодавства України. 

 

3. Права і обов’язки мешканців гуртожитку 

 

 3.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

а) на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної 

якості згідно із законодавством; 

б) користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, 

побутового, спортивного призначення, камерами зберігання, іншими 

приміщеннями загального користування, обладнанням та інвентарем 

гуртожитку; 

в) обирати в гуртожитку органи самоврядування здобувачів освіти 



і бути обраним до їх складу; 

г) подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що 

стало непридатним для використання, усунення недоліків у 

забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не 

передбачено умовами Договору найму. 

ґ) брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням 

житлово-побутових умов у гуртожитку; 

д) здавати до камери зберігання особисті речі, що не потребують 

щоденного використання, за речі не надані у зберігання, адміністрація 

гуртожитку відповідальності не несе; 

е) звертатись із скаргами та пропозиціями до дирекції ліцею з 

питань, що пов’язані з проживанням у гуртожитку; 

є) проводити поточний ремонт в кімнаті (побілка стелі, 

обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з 

внутрішнього боку, підвіконь, дверей та вбудованих шаф, фарбування 

підлоги тощо) за погодженням з комендантом гуртожитку; 

ж) при поселенні до гуртожитку (за необхідності) реєструвати 

місце проживання за адресою гуртожитку відповідно до чинного 

законодавства України; 

з) інші права, передбачені Договором найму та чинним 

законодавством України. 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані: 

а) користуватись майном гуртожитку виключно за прямим 

призначенням та відповідно до умов Договору найму і на рівних правах 

з іншими мешканцями; 

б) дбайливо ставитись до житлового приміщення, меблів, 

обладнання та інвентарю. У разі псування або пошкодження меблів, 

сантехнічного та електрообладнання, залиття кімнати або місць 

загального користування з вини мешканця, також у разі завдання іншої 

шкоди з вини мешканця, відшкодувати завдані матеріальні збитки; 

в) дотримуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах та місцях 

загального користування, щоденно прибирати житлові кімнати, 

виносити сміття та чергувати на кухні (графіки чергувань на кухні та в 

кімнатах розробляються мешканцями гуртожитку та органом 

самоврядування гуртожитку); 

 г)  готувати їжу, прати і сушити білизну в спеціально призначених 

для цього приміщеннях;                                                                                                                                                                   

ґ) знати і суворо дотримуватися даних Правил; 

д) пройти інструктаж і суворо дотримуватись Правил техніки 



безпеки, пожежної безпеки; 

е) своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до 

Договору найму; 

є) економно використовувати воду та електроенергію; 

ж) забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у 

коменданта гуртожитку, а в разі необхідності заміни замка у дверях – 

попередити коменданта гуртожитку та передати йому відповідний 

дублікат ключів у день заміни замка; 

з) своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, 

сантехнічного обладнання і меблів; 

и) про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

чергового по гуртожитку, коменданта гуртожитку, заступника 

директора з виховної роботи; 

і) залишаючи гуртожиток на період виробничої практики, 

попередити коменданта гуртожитку за два дні; 

ї) залишаючи кімнату вимикати світло, електроприлади (при 

наявності), зачиняти вікна; 

й)  надавати доступ до житлової кімнати обслуговуючим 

працівникам, адміністрації та органам самоврядування здобувачів 

освіти; 

к) щорічно надавати довідки про проходження флюрографічного 

та дерматологічного обстеження; 

л) дотримуватись моральних і етичних норм поведінки; 

м) після закінчення навчання або при достроковому виселенні з 

гуртожитку здати майно, що перебувало в користуванні та кімнату в 

належному стані; 

н) при виселенні з гуртожитку підписати обхідний лист, який 

разом з ключами від кімнати передати коменданту гуртожитку. 

Особисто здати паспорт для оформлення зняття з реєстраційного обліку 

місця проживання відповідно до чинного законодавства України; 

о) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором найму та 

чинним законодавством України. 

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

а) вживати та зберігати в гуртожитку алкогольні напої, токсичні та 

наркотичні речовини, перебувати в гуртожитку у стані алкогольного, 

токсичного або наркотичного сп’яніння; 

б) паління у житлових кімнатах та місцях загального користування 

гуртожитку; 

в) зберігати та користуватися вибухонебезпечними та хімічно-



агресивними речовинами; 

г) зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і 

пристрої електроспоживання, які не передбачені нормами 

(електрочайник, електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, 

подовжувач); 

ґ) самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

д) перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати 

до іншої без згоди адміністрації гуртожитку; 

е) готувати їжу, прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових 

кімнатах; 

є) самовільно без погодження з комендантом гуртожитку 

здійснювати в кімнатах ремонт, переробку і виправлення 

електропроводки, міняти замки; 

ж) створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; 

з) проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу адміністрації 

ліцею та коменданта гуртожитку; 

и) утримувати в кімнатах домашніх тварин; 

і) порушувати перепускний режим у гуртожитку, залишати 

сторонніх осіб на ніч (за винятком близьких родичів при умові 

наявності письмового дозволу директора ліцею); 

ї) порушувати тишу з 20.00 до 07.00 години; 

й) ігнорувати вимоги Договору найму, даних Правил, працівників 

охорони ліцею, працівників гуртожитку та представників органів 

самоврядування здобувачів освіти; 

к) пошкоджувати  устаткування, меблі, інвентар та приміщення 

гуртожитку; 

л) вживати нецензурну лайку, здійснювати інші дії, що можуть 

призвести до завдання моральної, фізичної або матеріальної шкоди 

мешканцям та працівникам гуртожитку; 

м) вчиняти інші дії, які суперечать чинному законодавству 

України. 

 

4. Заохочення і стягнення 

 

4.1. Мешканці гуртожитку, які сумлінно виконують дані Правила, 

беруть активну участь у організації та проведенні виховної, спортивно-

оздоровчої та культурно-масової роботи в гуртожитку, заохочуються:   

- грамотами; 



- оголошенням подяки; 

- нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією. 

4.2. Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені 

додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим Типовими 

нормами обладнання гуртожитків. 

4.3. За порушення даних Правил на мешканців гуртожитку можуть 

накладатись наступні стягнення:  

- попередження; 

- догана; 

- дострокове виселення з гуртожитку; 

- не поселення в гуртожиток на наступний навчальний рік. 

4.4. У разі виявлення одноразового грубого порушення даних 

Правил мешканець підлягає достроковому виселенню із гуртожитку у 

передбаченому порядку. 

4.5.  Заохочення та стягнення мешканцям гуртожитку  виносяться 

директором ліцею  або уповноваженою ним особою за поданням 

заступника директора з виховної роботи, органів самоврядування, 

коменданта  гуртожитку. 

 

 

 

 

 

 


