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ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
Ужгородського національного університету
І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється
рішенням ректора університету на підставі списків, поданих деканатами
відповідних факультетів, згідно наявності місць, узгоджених директором
студмістечка з органами студентського самоврядування та первинною
профспілковою організацією студентів ДВНЗ «УжНУ», по ордерах, виданих
деканом (заступником декана з навчально-виховної роботи) та дирекцією
студмістечка. При поселенні укладається договір на проживання в
гуртожитку терміном на 1 рік між студентом (аспірантом, інтерном,
співробітником) та директором студмістечка .
На мешканців студентських гуртожитків: аспірантів, інтернів,
працівників університету, а також на членів їх сімей поширюються загальні
права та обов’язки відповідно до Правил внутрішнього розпорядку для
Студентів.
Абітурієнти вселяються в гуртожиток згідно направлень виданих
приймальною комісією на період вступних випробувань.
Студенти заочної
форми
навчання
можуть бути поселені в
гуртожиток згідно поданих заяв, підписаних деканом факультету та
директором студмістечка на період
сесії.
2. Студент, який поселяється у гуртожиток, зобов'язаний особисто
пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитком (коменданту), ордер
(направлення) на право зайняти місце в гуртожитку. Укласти договір на 1
рік з директором студмістечка на проживання в гуртожитку з попередньою
оплатою за проживання відповідно до умов Договору. Студенту, який
поселяється до гуртожитку, визначається його житлове місце, надається
необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до
гуртожитку.
Студент повинен бути ознайомлений під особистий підпис з
Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки
безпеки.
Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку,
подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у
встановленому порядку.

3. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які
проживають в гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або
гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка)
без погіршення умов проживання.
II. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
4. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів
даного гуртожитку.
5. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 23.00.
При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який
засвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає
в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити свою
перепустку черговому (сторожу, охоронцю) 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.
6. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану,
який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується
з керівництвом університету. Усі заходи повинні закінчуватися до
23.00 години.
7. У кожному блоці (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній,
обирається староста, який
відповідає за стан дотримання правил
внутрішнього розпорядку та правил проживання гуртожитку у блоці.
8. Мешканці гуртожитків залучаються адміністрацією студмістечка та
органами студентського самоврядування до господарських робіт по
благоустрою гуртожитку та прилеглої території.
9. Мешканці гуртожитку зобов’язані утримувати в порядку та чистоті свої
житлові кімнати та блоки.
10. Студенти, які проживають в гуртожитках залучаються до чергування на
поверхах гуртожитку.
III. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
11. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
— користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового,
медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим
обладнанням і майном гуртожитку;
— вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної
білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
— обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути
обраним до їхнього складу;
— через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у
вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов,
організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників
гуртожитку тощо;
— звертатися із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житловопобутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський

гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва
університету.
12. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний:
— знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
— своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими
він користується;
- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального
користування,
брати участь у
всіх роботах,
пов’язаних
із
самообслуговуванням;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло,
електроенергію, газ і воду;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача
гуртожитку (коменданта), а в разі заміни замка в дверях - здати йому
відповідний дублікат ключів;
- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного
обладнання та меблів;
- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача
(коменданта) гуртожитку та органи студентського самоврядування в
гуртожитку;
відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до
законодавства;
- дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
- реєструвати додаткові електроприлади у завідувача, коменданта
гуртожитку;
- попереджувати завідувача (коменданта) гуртожитку при залишенні
гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
- студенти, які самовільно покидають гуртожиток, зобов’язані за 10 днів
попередити про це коменданта або завідувача гуртожитком та пройти
процедуру виселення;
- 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
двотижневий термін;
13. Студенту, який проживає в гуртожитку, забороняється:
переселятися із однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем
(комендантом) гуртожитку;
- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача (коменданта)
гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку,
переробляти і ремонтувати електроустаткування;
- категорично забороняється приносити в гуртожиток та користуватися
електрообігрівачами,
електроплитами,
мікрохвильовими
печами,
електротостерами, нестандартними, саморобними електроподовжувачами іншим електрообладнанням користуватися дозволяється тільки з

письмового дозволу коменданта гуртожитком;
- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача
(коменданта) гуртожитку;
- залишати сторонніх осіб після 23.00 години без письмового дозволу
коменданта гуртожитку, завідувача гуртожитку, погодженого директором
студмістечка;
- палити цигарки, вживати та зберігати спиртні та слабоалкогольні напої
(пиво), наркотичні або токсичні речовини, приходити та перебувати в
гуртожитку в стані алкогольного сп’яніння, токсичному або наркотичному
стані;
- порушувати тишу з 22.00 до 7.00 ;
- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та
аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
- утримувати в гуртожитку домашніх тварин;
- категорично забороняється на прилеглій до гуртожитку території
розкладати вогнища за винятком п.6 розділу II «Умови проживання» та
розпивати слабоалкогольні та міцні спиртні напої.
IV. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
14. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов
проживання, стану гуртожитку та прилеглої території, Студенти, які
проживають в гуртожитку, можуть бути заохочені:
- оголошенням подяки;
- нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією.
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим
обладнанням та інвентарем, не передбаченим “Типовими нормами
обладнання гуртожитків”.
15.
За порушення Правил внутрішнього
розпорядку в
гуртожитку на студентів, які проживають в гуртожитку, накладаються такі
стягнення:
- зауваження;
- догана;
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний рік;
- розірвання угоди на проживання (виселення з гуртожитку);
V. ВИСЕЛЕННЯ 13 СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ
16. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його
закінченні), розірванні договіру на проживання, Студенти, які проживали в
гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий
термін від дня видачі відповідного наказу.
У разі порушення Студентом договору на проживання та Правил
внутрішнього розпорядку в гуртожитку він виселяється з гуртожитку і
повністю відшкодовує заподіяні збитки.
16.1. Повторне поселення студентів, які були виселені за порушення даних
правил та договору на проживання розглядається (як виняток)
адміністрацією студмістечка університету за клопотанням деканату, ППО

студентів, студентської ради УжНУ.
Поселення такої категорії студентів можливе виключно на наступний
навчальний рік. У випадку повторного порушення договору та правил
проживання в гуртожитку, студент даної категорії виселяється з гуртожитку
з позбавленням права на проживання та поселення в гуртожитку до
закінчення ним навчання в університеті.
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