
ПРОЕКТ 

Зміни, що вносяться до Положення про студентський гуртожиток 

Маріупольського державного університету 

 

Чинна редакція Зміни (доповнення) Підстава 

Пункт 2.5. Особа, яка навчається в МДУ, при 

поселенні до студентського гуртожитку, 
зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати 

коменданту студентського гуртожитку ордер на 

право зайняти житлове місце (ліжко-місце) в 

гуртожитку з попередньою оплатою за 
проживання (за семестр). Облік ордерів та осіб, 

які проживають у студентському гуртожитку 

покладається на коменданта студентського 
гуртожитку. Бланки ордерів зберігаються як 

документи суворої звітності. Реєстрація та 

зняття з реєстрації здійснюється паспортистом 

студентського гуртожитку за поданням 
коменданта. 

Пункт 2.5. Особа, яка навчається в МДУ, при 

поселенні до студентського гуртожитку, 
зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати 

коменданту студентського гуртожитку ордер на 

право зайняти житлове місце (ліжко-місце) в 

гуртожитку та надати документ, що 

підтверджує оплату за проживання – за 

семестр. Облік ордерів та осіб, які проживають у 

студентському гуртожитку покладається на 
коменданта студентського гуртожитку. Бланки 

ордерів зберігаються як документи суворої 

звітності. Реєстрація та зняття з реєстрації 

здійснюється паспортистом студентського 
гуртожитку за поданням коменданта. 

П.2.2. Правил внутрішнього розпорядку у 

студентському гуртожитку МДУ 

Пункт 3.3. Особа, яка навчається в МДУ 

та проживає у студентському гуртожитку, 
зобов'язана: 

- при поселенні пред’явити паспорт та 

здати паспортисту студентського гуртожитку 

ордер на проживання в гуртожитку; 
 

 

- суворо дотримуватися Правил 
внутрішнього розпорядку в студентському 

гуртожитку МДУ, правил паспортного режиму, 

правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 
правил з експлуатації електропобутових 

приладів, побутової радіоапаратури, правил 

користування електричним обладнанням, правил 

користування ліфтами; пройти відповідний 
інструктаж; 

- використовувати додаткові 

електропобутові прилади тільки з письмового 
дозволу адміністрації МДУ та студентського 

Пункт 3.3. Особа, яка навчається в МДУ 

та проживає у студентському гуртожитку, 
зобов'язана: 

- при поселенні пред’явити паспорт та 

здати паспортисту студентського гуртожитку 

ордер на проживання в гуртожитку та надати 

документ про сплату за проживання за 

семестр; 
- суворо дотримуватися Правил 

внутрішнього розпорядку в студентському 

гуртожитку МДУ, правил паспортного режиму, 

правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 
правил з експлуатації електропобутових 

приладів, побутової радіоапаратури, правил 

користування електричним обладнанням, правил 

користування ліфтами; пройти відповідний 
інструктаж; 

- використовувати додаткові 

електропобутові прилади тільки з письмового 
дозволу адміністрації МДУ та студентського 

П.4.2. Правил внутрішнього розпорядку у 

студентському гуртожитку МДУ 



гуртожитку з додатковою оплатою; 

- дбайливо ставитися до майна 
студентського гуртожитку МДУ, 

використовувати його за призначенням, 

ощадливо користуватися водою, електричною і 

тепловою енергією; 
- нести матеріальну відповідальність за 

майно, передане  йому в особисте користування, 

та майно загального користування відповідно до 
чинного законодавства України; 

- своєчасно сплачувати за проживання та 

додаткові послуги; 

- забезпечити наявність дублікату ключів 
від кімнати та блоку у коменданта студентського 

гуртожитку, а в разі заміни замка своєчасно 

здати відповідний дублікат; 
- здійснювати вхід до студентського 

гуртожитку за пред’явленням перепустки 

встановленого зразка;  
- при запрошенні відвідувача до 

студентського гуртожитку особисто зустріти 

його біля входу, залишити свою перепустку 

черговому гуртожитку,  забезпечити 
пред’явлення черговому документа, що 

посвідчує особу відвідувача, а також 

забезпечити залишення відвідувачем 
студентського гуртожитку не пізніше 20:00 

години; 

- завчасно попереджувати коменданта 
студентського гуртожитку та фахівця з виховної 

роботи студентського гуртожитку про свою 

відсутність у гуртожитку протягом тривалого 

часу (більше 3 діб); 
- своєчасно подавати письмові заявки на 

ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання; 
- підтримувати у належному стані 

(чистоту і порядок) кімнату, блок та місця 

загального користування; 

- у встановленому порядку (згідно 

гуртожитку з додатковою оплатою; 

- дбайливо ставитися до майна 
студентського гуртожитку МДУ, 

використовувати його за призначенням, 

ощадливо користуватися водою, електричною і 

тепловою енергією; 
- нести матеріальну відповідальність за 

майно, передане  йому в особисте користування, 

та майно загального користування відповідно до 
чинного законодавства України; 

- своєчасно сплачувати за проживання та 

додаткові послуги; 

- забезпечити наявність дублікату ключів 
від кімнати та блоку у коменданта студентського 

гуртожитку, а в разі заміни замка своєчасно 

здати відповідний дублікат; 
- здійснювати вхід до студентського 

гуртожитку за пред’явленням перепустки 

встановленого зразка;  
- при запрошенні відвідувача до 

студентського гуртожитку особисто зустріти 

його біля входу, залишити свою перепустку 

черговому гуртожитку,  забезпечити 
пред’явлення черговому документа, що 

посвідчує особу відвідувача, а також 

забезпечити залишення відвідувачем 
студентського гуртожитку не пізніше 20:00 

години; 

- видалити; 
 

 

 

 
- своєчасно подавати письмові заявки на 

ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання; 
- підтримувати у належному стані 

(чистоту і порядок) кімнату, блок та місця 

загального користування; 

- видалити; 



графіку) виконувати обов’язки чергового по 

кімнаті, блоку й поверху; 
- за рішенням студентської ради 

гуртожитку брати участь (не менше 2-х годин на 

місяць) у благоустрої й озелененні прилеглої до 

студентського гуртожитку території, охороні 
зелених насаджень, обладнанні, ремонті і 

належному утриманні спортивного майданчику, 

а також у дрібних роботах громадського 
характеру для прямої користі мешканців 

гуртожитку, в т.ч. у проведенні санітарних днів; 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку 

терміново повідомляти коменданта або фахівця з 
виховної роботи студентського гуртожитку та 

інших  працівників гуртожитку; 

- не перешкоджати іншим особам, які 
проживають у гуртожитку у правомірному 

користуванні студентським гуртожитком; 

- використовувати жилу площу та майно 
гуртожитку за призначенням; 

- забезпечувати збереження приміщень, 

обладнання та інвентарю гуртожитку; 

- дотримуватися правил пожежної 
безпеки під час користування електричними 

приладами; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні 
збитки відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- реєструвати додаткові електроприлади 
в комендата гуртожитку. 

 

 

- видалити; 

 

 

 
 

 

 
 

 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку 

терміново повідомляти коменданта або фахівця з 
виховної роботи студентського гуртожитку та 

інших  працівників гуртожитку; 

- не перешкоджати іншим особам, які 
проживають у гуртожитку у правомірному 

користуванні студентським гуртожитком; 

- використовувати жилу площу та майно 
гуртожитку за призначенням; 

- забезпечувати збереження приміщень, 

обладнання та інвентарю гуртожитку; 

- дотримуватися правил пожежної 
безпеки під час користування електричними 

приладами; 

- відшкодовувати заподіяні матеріальні 
збитки відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- реєструвати додаткові електроприлади 
в комендата гуртожитку. 

Пункт 4.1. Підстави для виселення: 

- відрахування особи, яка навчається в МДУ зі 

складу студентів за наявності 2-х або більше 
академічних заборгованостей; 

- закінчення МДУ; 

- надання особі, яка навчається в МДУ 

академічної відпустки; 
- порушення особою паспортно-візового 

режиму, законів України, Правил внутрішнього 

розпорядку МДУ, Правил внутрішнього 

Пункт 4.1. Підстави для виселення: 

- завершення навчання за відповідною 

освітньою програмою; 

- за власним бажанням (на підставі заяви); 

- переведення до іншого закладу освіти; 

- невиконання індивідуального навчального 

плану; 

- надання особі, яка навчається в МДУ та 

проживає в гуртожитку академічної 

відпустки; 

Стаття 46 ЗУ «Про вищу освіту» 



розпорядку в студентському гуртожитку МДУ та 

інших нормативних локальних актів та правил; 
- за станом здоров’я особи за наявності висновку 

лікарсько-консультативної комісії або у разі 

відмови пройти медичний огляд у поліклініці та 

обстеження на предмет відсутності хвороб; 
- при несплаті за проживання у встановленні 

строки чи відмові відшкодовувати (оплатити) за 

додатково встановлене електричне обладнання 
чи пристрої електроспоживання; 

- у разі незгоди особи зі зміною вартості за 

проживання; 

- якщо особа використовує надане майно не за 
призначенням або порушує права та інтереси 

третіх осіб; 

- якщо особа фактично не проживає на наданому 
йому ліжко-місці (більше місяця) (винятком є 

тимчасова непрацездатність (підтверджена 

медичною довідкою), або проходженням 
практики в іншому місті); 

- дострокове розірвання Договору; 

- в інших випадках передбачених чинним 

законодавством. 

порушення умов Договору (не сплата за 

проживання у встановлені строки); 

- дострокове розірвання Договору; 

- систематичне порушення особою, яка 

проживає в студентському гуртожитку норм 

цього Положення, Правил внутрішнього 

розпорядку в студентському гуртожитку; 

- в інших випадках передбачених чинним 

законодавством. 

Пункт 6.3. Обов’язки адміністрації 

МДУ: 

- забезпечити належні умови проживання 
особи, яка навчається в МДУ в студентському 

гуртожитку, що відповідають санітарним 

вимогам щодо утримання гуртожитків, з 

опаленням і освітленням, що відповідають 
установленим нормативам; 

- забезпечити можливість користування 

особою, яка проживає в студентському 
гуртожитку необхідними соціально-побутовими 

приміщеннями (кімнатами для самопідготовки, 

кухнями тощо); 

 
 

 

 

Пункт 6.3. Обов’язки адміністрації 

МДУ: 

- забезпечити належні умови проживання 
особи, яка навчається в МДУ в студентському 

гуртожитку, що відповідають санітарним 

вимогам щодо утримання гуртожитків, з 

опаленням і освітленням, що відповідають 
установленим нормативам; 

- забезпечити можливість користування 

особою, яка проживає в студентському 
гуртожитку необхідними соціально-побутовими 

приміщеннями (кімнатами для самопідготовки, 

кухнями тощо); 

- забезпечити особам, які навчаються в 

МДУ та проживають у студентському 

гуртожитку, цілодобовий доступ до нього на 

строк навчання та проживання, в порядку, 

П.3.4. Правил внутрішнього розпорядку у 

студентському гуртожитку МДУ 



 

 
 

 

- при пошкодженні або аваріях негайно 

вживати заходів по ліквідації їх наслідків за 
рахунок особи, яка проживає в студентському 

гуртожитку, якщо пошкодження виникло з його 

вини чи осіб, запрошених ним. Виконання 
ремонтів місць загального користування та 

інженерних мереж здійснюється згідно з планом 

ремонтних робіт на поточний рік; 

- при заселенні ознайомити особу, яка 
навчається в МДУ під підпис із Правилами 

внутрішнього розпорядку в студентському 

гуртожитку МДУ, технікою безпеки при 
експлуатації електроприладів, правилами 

протипожежної безпеки; 

- надавати право особі користуватися 
особистими електричними приладами та 

апаратурою за умови додаткової оплати; 

- забезпечити видачу, зміну і прийом 

постільних приналежностей за графіком у 
години та строки, встановлені адміністрацією 

МДУ;  

- організувати пропускну систему в 
студентському гуртожитку; 

- надати перепустку особі для входу до 

студентського гуртожитку; 
- інформувати особу, яка проживає в 

студентському гуртожитку про прийняття 

рішень, які стосуються його проживання та 

побуту в студентському гуртожитку МДУ; 
- вести облік осіб, які проживають у 

гуртожитку; 

- забезпечувати збереження ордерів осіб, 
які проживають у гуртожитку; 

- дотримуватись цього Положення, 

Договору та норм чинного законодавства; 

- забезпечити виконання Правил 

передбаченому чинним законодавством, 

Правилами внутрішнього розпорядку у 

студентському гуртожитку МДУ та 

нормативними локальними актами МДУ; 

- при пошкодженні або аваріях негайно 

вживати заходів по ліквідації їх наслідків за 
рахунок особи, яка проживає в студентському 

гуртожитку, якщо пошкодження виникло з його 

вини чи осіб, запрошених ним. Виконання 
ремонтів місць загального користування та 

інженерних мереж здійснюється згідно з планом 

ремонтних робіт на поточний рік; 

- при заселенні ознайомити особу, яка 
навчається в МДУ під підпис із Правилами 

внутрішнього розпорядку в студентському 

гуртожитку МДУ, технікою безпеки при 
експлуатації електроприладів, правилами 

протипожежної безпеки; 

- надавати право особі користуватися 
особистими електричними приладами та 

апаратурою за умови додаткової оплати; 

- забезпечити видачу, зміну і прийом 

постільних приналежностей за графіком у 
години та строки, встановлені адміністрацією 

МДУ;  

- організувати пропускну систему в 
студентському гуртожитку; 

- надати перепустку особі для входу до 

студентського гуртожитку; 
- інформувати особу, яка проживає в 

студентському гуртожитку про прийняття 

рішень, які стосуються його проживання та 

побуту в студентському гуртожитку МДУ; 
- вести облік осіб, які проживають у 

гуртожитку; 

- забезпечувати збереження ордерів осіб, 
які проживають у гуртожитку; 

- дотримуватись цього Положення, 

Договору та норм чинного законодавства; 

- забезпечити виконання Правил 



внутрішнього розпорядку в гуртожитку; 

- утримувати приміщення гуртожитку в 
належному стані відповідно до встановлених 

санітарних норм та правил; 

- укомплектовувати гуртожиток 

меблями, обладнанням, білизною та іншим 
інвентарем відповідно до встановлених норм; 

- здійснювати заходи з охорони 

матеріальних цінностей 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; 

- забезпечувати своєчасне фінансування 
витрат на утримання гуртожитку. 
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меблями, обладнанням, білизною та іншим 
інвентарем відповідно до встановлених норм; 

- здійснювати заходи з охорони 

матеріальних цінностей 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; 

- забезпечувати своєчасне фінансування 
витрат на утримання гуртожитку. 

 


