
 



1 Загальні положення 

1.1 Це положення визначає порядок користування студентським 

гуртожитком (житловою площею, житловими та іншими приміщеннями в 

них) Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного 

транспортного університету (далі – Положення) та розроблене відповідно до 

«Примірного положення про користування гуртожитками», затверджене 

Кабінетом Міністрів України від 20.06.2018р. №498. 

1.2 Користування житловими приміщеннями в студентському 

гуртожитку у процесі реалізації прав на виконання обов’язків коледжем 

здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» та інших законодавчих актів. 

1.3 У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному 

в Житловому кодексі Української РСР. Сімейному кодексі України, 

Цивільному кодексі України, Законах України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», «про житлово-комунальні послуги», 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 

1.4 Студентські гуртожитки знаходяться у підпорядкуванні коледжу. 

1.5 Житлова площа в гуртожитках надається у вигляді ліжко-місця 

для проживання на період навчання студентам, які потребують цього, 

слухачам відділення підготовки робітничих кадрів, абітурієнтам під час 

вступної кампанії. 

1.6 Директор коледжу за погодженням з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, 

ухвалює рішення про надання особі житлової площі в гуртожитку. 

1.7 На підставі рішення про надання житлової площі в гуртожитку 

мешканець гуртожитку отримує виданий директором коледжу чи 

уповноваженою ним особою ордер, який є єдиним документом, що 

підтверджує право вселення на надану житлову площу в гуртожитку. 

1.8 Користування житловою площею здійснюється виключно за 

договором найму житлового приміщення, укладеним на підставі ордера. 

1.9 Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватись 

керівництвом закладу освіти за погодженням з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, для 

створення відокремленого готелю. 

1.10 Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами 

внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і 

затверджуються директором коледжу за погодженням з органами 



студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією 

студентів. 

1.11 Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку 

не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для 

проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. 

1.12 Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватись 

за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами 

студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією 

студентів. 

1.13 Права та обов’язки працівників гуртожитку визначаються 

посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу. 

1.14 Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в 

студентський гуртожиток за рішенням директора коледжу і за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою 

організацією студентів. 

 

2 Надання житлового місця в гуртожитках 

 

2.1 Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями 

здійснюється спільним рішенням адміністрації коледжу та за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою 

організацією студентів. 

2.2 Списки студентів на проживання в гуртожитках затверджує 

директор коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування 

та первинною профспілковою організацією студентів. 

2.3 На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор 

укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, 

який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному 

житловому місці. В ордері вказується адреса гуртожитку і номер кімнати. 

2.4 Облік студентів, які проживають у гуртожитку, наявність 

ордерів, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації 

виконує призначена для цього особа. Бланки ордерів зберігаються в 

установленому порядку як документи суворої звітності. 

2.5 Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто 

пред’явити паспорт (свідоцтво про народження) і здати коменданту 

гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою 

оплатою за проживання, але не менше, ніж за місяць вперед. 

2.6 Студенту, який поселяється до гуртожитку, вказується його 

житлове місце, надається необхідний інвентар. 

2.7 Студенту в гуртожитку надається майно, що визначається 

договором. 



2.8 Студент повинен бути ознайомлений під підпис із правилами 

внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами техніки безпеки та 

пожежної безпеки. 

2.9 Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до 

гуртожитку, подає адміністрація гуртожитку в установленому 

законодавством порядку. 

2.10 У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, 

які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або 

гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов 

проживання. 

 

3 Користування гуртожитком, умови проживання 

 

3.1 Вхід до гуртожитку, в якому проживає студент, дозволено до 

23.00 години вільно, а з 23.00 години до 06.00 години із записом у 

спеціальному журналі причин запізнення. 

3.2 Проживання в  гуртожитку студентами, які знаходяться на 

канікулах, визначається за рішенням адміністрації та за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою 

організацією студентів. 

3.3 Відвідувачі  мають право знаходитися в гуртожитку до 21.00 

години. Заходячи до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому документ, 

який засвідчує його особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який 

проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача і 

провести його при виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід 

з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього 

розпорядку покладається на студентів, які їх запросили. 

3.4 Культурно-виховні заходи в гуртожитках здійснюються 

відповідно до плану, який розробляє студентська рада гуртожитку та 

вихователь і погоджує заступник директора з виховної роботи. Усі заходи 

повинні закінчуватися до 22.00 години. 

3.5 У кожній секції з числа студентів, які проживають у ній, 

обирається староста. 

3.6 Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до 

господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в 

місцях проживання та допоміжних приміщеннях, крім санвузлів). 

3.7 Студент, який проживає в гуртожитку, має право: 

- на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної 

якості згідно із законодавством; 



- на користування нарівні приміщеннями навчального, культурно-

побутового, медичного та спортивного призначення, іншим 

обладнанням і майном гуртожитку; 

- на використання підсобних приміщень, а також черговість їх 

прибирання; 

- на своєчасну заміну обладнання, що стало непридатним для 

використання, усунення недоліків у забезпеченні належного 

утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами 

договору найму; 

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до його складу; 

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати 

участь у вирішенні питань, пов’язаних із поліпшенням житлово-

побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, 

роботи працівників гуртожитку тощо. 

3.8.      Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний: 

- своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку і додаткові 

платні послуги, якими він користується, у терміни, встановлені 

договором або законом;  

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;  

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та допоміжних 

приміщеннях, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із 

самообслуговуванням; 

- дотримуватися вимог пожежної, газової та електробезпеки, 

санітарних норм і правил; 

- використовувати житлову площу в гуртожитку за призначенням, 

забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку; 

- дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати 

тепло, електроенергію, газ і воду; 

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта 

гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний 

дублікат ключів; 

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

коменданта гуртожитку, вихователя та органи студентського 

самоврядування гуртожитку; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

- не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні 

допоміжними приміщеннями в гуртожитку; 



- не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування 

приміщень, приладів та обладнання гуртожитку, порушують умови 

проживання інших осіб; 

- реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку; 

- попереджати коменданта гуртожитку про залишення гуртожитку на 

тривай час (більше 5 діб); 

- після закінчення навчання або через дострокове позбавлення права 

на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що 

перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та 

виселитися з гуртожитку в триденний термін; 

- у разі залишення кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, 

здати ключ від кімнати черговому. 

3.9  Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється: 

порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в 

приміщеннях; 

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з комендантом 

гуртожитку; 

- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку; 

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 

іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта 

гуртожитку; 

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування; 

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових 

приміщеннях; 

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні 

речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного 

або наркотичного сп’яніння; 

- порушувати тишу з 22.00 до 07.00 годин; 

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність 

кімнати; 

- тримати в гуртожитку тварин; 

- залишати сторонніх осіб після 21.00 години; 

- прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах; 

- наклеювати або прибивати на стіни шафи оголошення, розклади, 

фотографії тощо; 

- зберігати у житлових та допоміжних приміщеннях легкозаймисті та 

горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, що 

забруднюють повітря. 



3.10 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 цінним подарунком; 

- нагородженням премією. 

3.11 За порушення Правил внутрішнього розпорядку в студентському 

гуртожитку на студентів, які проживають в гуртожитку, накладаються такі 

стягнення: 

- попередження; 

- догана; 

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навальний рік; 

- розірвання договору на проживання в гуртожитку; 

- відрахування з навчального закладу. 

3.12 Заохочення і стягнення на студентів оголошує наказом директор 

коледжу за поданням заступника директора з виховної роботи, студентської 

ради гуртожитку, профспілкового комітету студентів, коменданта 

гуртожитку. 

 

4 Виселення із студентського гуртожитку 

 

4.1    Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до 

статті 132 Житлового кодексу Української РСР. У разі порушення студентом 

угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю 

відшкодовує заподіяні збитки, плата за проживання не повертається. 

4.2       Розірвання угоди на проживання здійснюється у разі: 

- закінчення навчання в коледжі; 

- переведення на заочну форму навчання; 

- відраховання з коледжу за академічну заборгованість чи грубе 

порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку 

в студентському гуртожитку. 

4.3    У разі відрахування із закладу освіти (також після його закінчення) 

розірвання угоди на проживання, студенти  залишають його в день 

підписання відповідного наказу. 

4.4   У разі, коли з поважних причин студент не може залишити 

гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва коледжу за 

погодженням з органами студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією студентів коледжу цей термін може бути 

продовжено. 

 

 



5 Плата за житло та послуги 

 

5.1    Студенти, які проживають у гуртожитку, вносять плату за таке 

проживання відповідно до умов договору. 

5.2       Плата за проживання в гуртожитку містить: 

- витрати на оплату житлово-комунальних послуг (послуги з 

управління гуртожитком, послуги з постачання теплової енергії, 

гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, постачання та розподілу природного газу, 

електричної енергії, послуги з поводження з побутовими відходами); 

- інші витрати, необхідні для забезпечення створення належних умов 

для проживання (утримання майна гуртожитку, зазначеного в пункті 

2.8 цього Положення) та організації побуту. 

5.3  Вартість місця проживання студентів у гуртожитку розраховує 

бухгалтерія коледжу. 

5.4  Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку 

установлюється керівництвом закладу освіти і розраховується відповідно до 

законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги 

незалежно від рівня комфортності житла. Оплату за проживання студенти 

здійснюють не менше, ніж на місяць уперед. 

5.5    За несплату вартості проживання в гуртожитку в установлений 

термін студент, за рішенням адміністрації за погодженням з органами 

студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією 

студентів коледжу, може бути виселений з гуртожитку. 

5.6   Конкретний розрахунок розміру оплати та вартість послуг за 

проживання в гуртожитку погоджується з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів 

коледжу; вони мають бути доведені до відома студентів. 

5.7    Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які 

проживають у гуртожитку, сплачуються окремо. 

 

6 Обов`язки керівництва коледжу та адміністрації гуртожитку 

 

6.1 Керівництво коледжу несе відповідальність за належну 

експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого 

порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають 

у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи. 

6.2  Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку повинні 

дотримуватися Положення про студентський гуртожиток, угоди, укладеної зі 

студентом та норм чинного законодавства. 



6.3   Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють 

безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією 

гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів із додержанням 

санітарних, екологічних та протипожежних норм. 

6.4      Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку зобов’язані: 

- організувати належне утримання майна гуртожитку; 

- створювати умови для безперешкодного користування 

допоміжними приміщеннями особам, які проживають у 

гуртожитку; 

- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку; 

- інформувати осіб, які проживають у гуртожитку про ухвалення 

рішень, які стосуються їх проживання та організації побуту в 

гуртожитку; 

- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в 

студентському гуртожитку; 

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та 

капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних приміщень, 

інвентарю, обладнання; 

- утримувати приміщення гуртожитків в належному стані відповідно 

до встановлених санітарних норм та правил; 

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим 

інвентарем відповідно до встановлених норм; 

- забезпечити студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним 

обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з 

обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території; 

-  здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку 

та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку; 

- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, 

інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену 

територію та зелені насадження; 

- здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у 

гуртожитку, своєчасно вживати заходи з реалізації пропозицій 

студентів, які проживають у гуртожитку. Інформувати їх про 

ухвалені рішення; 

- надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні 

побутові послуги, виділяти у гуртожитку приміщення для 

проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і 

спортивних заходів; 

- укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку 

обслуговуючим персоналом; 



- сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у 

вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у 

гуртожитку; 

- інформувати студентів про ухвалення рішень, які стосуються 

їхнього проживання та побуту; 

- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх 

приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності; 

- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання 

гуртожитків; 

- контролювати своєчасну оплату за проживання в гуртожитку та 

надані додаткові послуги. 

6.5    Комендант гуртожитку зобов’язаний: 

- своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з закладом 

освіти; 

- вести облік зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання 

гуртожитку та покращення житлово-побутових умов; 

- подавати адміністрації коледжу пропозиції стосовно покращення 

умов проживання в гуртожитку. 

6.6 Керівництво коледжу спільно з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів 

коледжу розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації. 

6.7 Керівництво коледжу спільно з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів 

коледжу може створювати будівельні загони для проведення робіт на 

території закладу освіти. 

 

7 Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт 

 

7.1   Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів 

коледжу, гуртожитку та спонсорської допомоги і полягає в систематичному і 

своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, 

оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього 

благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних 

пошкоджень і несправностей, що з`явилися під час експлуатації, 

налагодження та регулювання інженерного обладнання. 

7.2     Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів 

коледжу та спонсорської допомоги. Під час виконання капітального ремонту 

гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам 

надають житлову площу в тому ж або в іншому гуртожитку. Після закінчення 

капітального ремонту студентам надають житлову площу, яку вони займали 

раніше. 



7.3  Адміністрація коледжу несе відповідальність за належну 

експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання у ньому встановленого 

порядку і правил проживання, організацію побуту мешканців, виховної, 

культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи. 

 

 

 

 

Заступник директора 

з навчальної роботи                                                   С.І.Гладун 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


