ПОГОДЖЕНО
Голова учнівської профспілки
ДНЗ «МВПУПІТ»
___________ Т.М.Гудимова
«____»____________20__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДНЗ «МВПУПІТ»
від 14.07.2019 № 127а

Голова профспілки ДНЗ «МВПУПІТ»
___________ І.М.Садовська
«____»____________20__р.

Положення
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1. Загальні положення
1. Цей документ регламентує правила внутрішнього розпорядку в учнівському
гуртожитку Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій».
2. Поселення до гуртожитку іногородніх учнів, іноземців та осіб без громадянства, які
здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до
законодавства та/або міжнародних договорів України здійснюється на підставі рішення
керівника ДНЗ «МВПУПІТ» й за погодженням з профспілковою організацією ДНЗ
«МВПУПІТ».
Комендант за дорученням керівника училища (після укладання договору) для
поселення до гуртожитку видає особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) за
формою згідно з додатком до Примірного положення про користування гуртожитками,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 52), з одночасним укладенням договору найму
жилого приміщення в гуртожитку училища (далі - договір найму жилого приміщення) з
особою (її батьками або особами, які їх замінюють, якщо особа є неповнолітньою).
Ордер та договір найму жилого приміщення зберігаються у особи, яка поселяється
на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.
3. Першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку мають
здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, які належать до таких категорій:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а
також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають відповідні пільги;
3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
4) особи, яким згідно із статтею 44-1 Закону України “Про професійну
(професійно-технічну) освіту” гарантується державна цільова підтримка для здобуття
професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти;

5) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення
престижності шахтарської праці” гарантується надання місць у гуртожитках на час
навчання;
6) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України” гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;
7) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);
8) особи з багатодітних сімей;
9) інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у
гуртожитках на час навчання.
4. Особа, яка поселяється у гуртожиток для укладення договору найму жилого
приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина України (для осіб, які
не досягли 14 років - свідоцтво про народження).
Іноземці та особи без громадянства зобов’язані особисто пред’явити документ, що
посвідчує особу (паспортний документ іноземця або посвідку на постійне чи тимчасове
проживання).
5. Особі, що вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, комендантом
гуртожитку видається перепустка до гуртожитку.
6. Комендант гуртожитку (вихователь) ознайомлює під підпис особу, яка поселяється
у гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, затвердженими
керівником училища за погодженням з профспілковою організацією училища, зокрема з
правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки безпеки та
пожежної безпеки.
7. Особі, яка поселилася у гуртожиток, надається ліжко, шафа для одягу, стілець, стіл,
постільні речі (матрац, подушка, ковдра, постільна білизна) тощо.
Перелік майна, що передається особі, яка поселилася у гуртожиток, визначається
договором найму жилого приміщення.
8. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням керівника училища можуть бути
переселені до іншої кімнати без погіршення умов проживання за погодженням
профспілкової організації училища.

2. Умови проживання
9. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для учнів цього
гуртожитку до 21.00 години вільно, а з 21.00 до 06.00 – із записом у спеціальному
журналі причин запізнення.
10. З 22.00 годин і до 6.00 годин в гуртожитку повинна додержуватися тиша. В
коридорі та місцях загального користування залишається тільки чергове світло.
11. Відвідувачі мають право перебувати у гуртожитку з 16.00 до 20.00. При вході до
гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує його особу, і
реєструється в книзі відвідувачів. Учень, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний
особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести
відвідувача при його виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід
відвідувачів з гуртожитку і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку
гуртожитку покладається на учнів, які їх запросили.
12. Відповідно до плану роботи ДНЗ «МВПУПІТ» у гуртожитку можуть проводитись
фізкультурно-оздоровчі, культурно-освітні та інші заходи. Усі заходи в гуртожитках

здійснюються відповідно до плану, який розробляється вихователем, учнівським
самоврядування гуртожитку і погоджується керівництвом навчального закладу. Усі
заходи повинні закінчуватися до 21.00.
13. На кожному поверсі гуртожитку із числа мешканців обирається староста.
14. Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписують всі мешканці
кімнати. Опис зберігається у коменданта гуртожитку. Майно для особистого
користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх
особисту відповідальність.
15. Учні проживають в гуртожитку на умовах самообслуговування.
16. Усі учні, що проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт по
самообслуговуванню (підтримка чистоти і порядку в місцях проживання та загального
користування, прилеглої території, тощо з дотриманням правил охорони праці). Щоденно
виконують роботи по підтриманню порядку і чистоти у своїх житлових кімнатах. Один
раз на місяць в гуртожитку проводиться санітарний день з проведенням генерального
прибирання всіх приміщень.
17. Особи, які відраховані із закладу професійної (професійно-технічної) освіти
підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.

3. Права і обов'язки учнів гуртожитку
18. Учень, який проживає в гуртожитку має право:
 користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, побутового,
медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншими допоміжними
приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;
 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 жилого
приміщення;
 обирати органи учнівського самоврядування гуртожитку і бути обраним до
їхнього складу;
 через органи учнівського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні
питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурновиховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо.
19. Учень, який проживає у гуртожитку, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
 дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях
гуртожитку;
 забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони
проживають, у коменданта гуртожитку;
 використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням,
забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;
 забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;
 дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил
(електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають реєстрації у
коменданта гуртожитку);
 не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними
приміщеннями гуртожитку;

 у разі виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все майно, яке
надано у користування згідно з договором найму жилого приміщення;
 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту та
вихователю гуртожитку;
 попереджувати вихователя (коменданта) при залишенні гуртожитку на 1 добу
та більше;
 після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на
проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і
кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в дводенний термін.
20. Учню, який проживає в гуртожитку, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень
гуртожитку;
 захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;
 установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог
містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний
вигляд будівлі гуртожитку;
 утримувати тварин;
 зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні
матеріали і речовини, що забруднюють повітря;
 порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в
приміщеннях;
 самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;
 порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, вживати
алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання
алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або інших одурманюючих речовин;
 палити в приміщеннях гуртожитку, розкурювати кальяни, електронні сигарети;
 переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого
або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданту гуртожитку;
 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти
ремонтувати електроустаткування;
 користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 залишати сторонніх осіб після 20.00 без письмового дозволу коменданту
гуртожитку;
 порушувати тишу з 22.00 до 6.00.

4. Заохочення і стягнення
21. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращенням умов
проживання, стану гуртожитку та прилеглої території учні, які проживають у гуртожитку,
можуть бути заохочені.
22. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на учнів, які
проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
 зауваження;
 догана;

 відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 розірвання угоди на проживання.
23. Заохочення або стягнення учням, які проживають у гуртожитку, у встановленому
порядку виносяться керівництвом навчального закладу за поданням органів студентського
самоврядування та первинної профспілкової організації студентів, вихователя,
коменданта.

Розроблено на підставі Постанови
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від 17 квітня 2019 р. № 331
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