
ПРОЕКТ  

 

Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку Маріупольського 

державного університету 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку 

Маріупольського державного університету (далі - Правила)  розроблені відповідно до 

вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», актів 

Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, Статуту 

Маріупольського державного університету (далі - МДУ), Правил внутрішнього 

розпорядку в МДУ, Положення про студентський гуртожиток МДУ та інших нормативних 

локальних актів МДУ. 

1.2. Правила встановлюють порядок проживання у студентському гуртожитку 

МДУ, права та обов’язки осіб, які проживають в ньому, а також відповідальність за 

порушення цих Правил. 

1.3. Усі особи, які проживають в студентському гуртожитку, а також відвідувачі 

зобов'язані дотримуватися цих Правил. 

Додержання Правил особами, які в ньому проживають контролюється 

адміністрацією МДУ, органами студентського самоврядування, комендантом 

студентського гуртожитку та фахівцем з виховної роботи студентського гуртожитку. 

1.4. Правила затверджуються наказом ректора МДУ за погодженням з органами 

студентського самоврядування та Профкомом. 

 

2. Порядок поселення до студентського гуртожитку 

 

2.1. Поселення осіб, які навчаються в МДУ до студентського гуртожитку 

здійснюється наказом ректора МДУ за погодженням з органами студентського 

самоврядування та Профкомом на підставі ордерів. При поселенні укладається договір на 

тимчасове проживання в студентському гуртожитку Маріупольського державного 

університету (далі - Договір) та складається акт про приймання-передачу частини 

житлового приміщення у студентському гуртожитку МДУ. 

2.2. Особа, яка навчається в МДУ, при поселені до студентського гуртожитку, 

зобов'язана особисто пред’явити паспорт, здати коменданту 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. 

2.3. Особі, яка навчається в МДУ, при поселенні до студентського гуртожитку, 

указується її житлове місце (кімната), ліжко-місце, надається необхідний інвентар, 

постільні речі (матрац, подушка, ковдра, постільна білизна). 

2.4. Особа, яка навчається в МДУ, при заселенні повинна особисто під підпис 

ознайомлена з Правилами внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку, технікою 

безпеки при експлуатації електроприладів, правилами протипожежної безпеки. 

 

3. Умови проживання 

 

3.1. Особам, які проживають у студентському гуртожиту, видається перепустка, яка 

пред'являється черговому при вході в гуртожиток. Співробітники МДУ при вході в 



студентський гуртожиток пред'являють службове посвідчення, а студенти МДУ, які не 

проживають в гуртожитку, пред'являють студентський квиток. Сторонні особи 

(відвідувачі) при вході до студентського гуртожитку пред'являють паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу. 

3.2. Пропуск для входу в студентський гуртожиток є іменним документом і 

передача його іншим особам категорично забороняється. 

3.3. Особа, яка проживає в гуртожитку зобов'язана забезпечити наявність дублікату 

ключів від кімнати та блоку у коменданта студентського гуртожитку, а в разі заміни замка 

своєчасно здати відповідний дублікат.  

Разом з тим, наявність дублікату ключів не може використовуватися для 

безпідставного проникнення адміністрацією МДУ або працівниками гуртожитку у надані 

мешканцям кімнати (за виключенням, якщо це пов'язано з врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 

зокрема задля контролю за санітарним станом кімнат, майном, що зберігається у них 

тощо). 

3.3. З урахуванням вимог чинних ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту» особи, які 

навчаються в МДУ та проживають у студентському гуртожитку забезпечуються 

цілодобовим доступом до нього на строк навчання та проживання, в порядку 

передбаченому чинним законодавством, цими Правилами та нормативними локальними 

актами МДУ. 

3.4. Доступ до студентського гуртожитку відвідувачів: 

 - особам, які навчаються в МДУ та не проживають у студентському гуртожитку з 

8:00 до 22:00 години. При вході до гуртожитку такі особи пред’являють черговому 

документ, що посвідчує особу і реєструються у спеціальному журналі. Мешканець 

гуртожитку до якого прийшла зазначена особа зобов’язаний особисто її зустріти  при 

вході у студентський гуртожиток, пред’явити черговому студентський квиток і провести 

при залишенні гуртожитку; 

- іншим відвідувачам з 15:00 до 22:00 години, по пред’явленню документа, що 

посвідчує особу у порядку вказаному у попередньому пункті. 

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 

цих Правил покладається на особу, яка проживає у гуртожитку, яка їх запросила. 

3.5. В кожному блоці та на поверсі студентського гуртожитку із числа її мешканців 

обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний 

старостою блоку, зберігається у коменданта гуртожитку. 

За особисті речі та майно мешканець гуртожитку несе особисту відповідальність. 

МДУ не несе відповідальності за збереження майна та грошей особи, крім майна 

переданого до камери схову. У разі заподіяння збитків майну МДУ, що знаходиться на 

його балансі, чи належить третім особам, особа зобов'язана відшкодувати їх вартість у 

повному обсязі.  

3.6. Усі заходи, що проводяться у гуртожитку повинні закінчуватись до 22:00 

години. 

3.7. Організація виховної роботи серед мешканців гуртожитку покладається на 

фахівця з виховної роботи студентського гуртожитку, деканів факультетів, їх заступників 

та органи студентського самоврядування. 

3.8. У разі непередбачених обставин, з поважних причин особи, які навчаються в 

МДУ та проживають у студентському гуртожитку, за їхньою згодою можуть бути 

переселені до іншої кімнати або надано інше ліжко-місце за рішенням адміністрації МДУ 

без погіршення умов проживання.          

 

 

 

 



4. Права та обов'язки осіб, які проживають у студентському гуртожитку 

 

4.1. Особа, яка навчається в МДУ та проживає в студентському гуртожитку, має 

право: 

- знати свої права, визначені чинним законодавством, Положенням про 

студентський гуртожиток МДУ, цими Правилами та Договором; 

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного 

призначення, обладнанням і майном студентського гуртожитку; 

- за умови попередньої згоди адміністрації МДУ, проводити поточний ремонт у 

власній кімнаті або місцях загального користування. Проведений ремонт не є підставою 

для здійснення компенсації його вартості у разі виселення зі студентського  гуртожитку за 

порушення Правил або з інших підстав; 

  - достроково припинити дію Договору у встановленому порядку; 

  - повідомляти адміністрацію МДУ та працівників студентського гуртожитку про 

заміну обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у 

наданні послуг з обслуговування гуртожитку; 

- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових 

умов у студентському гуртожитку, організації культурно-виховної роботи та дозвілля; 

- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку, житлово-побутові 

умови, які не відповідають нормам облаштування та утримання гуртожитків до 

адміністрації МДУ та працівників гуртожитку. 

 

4.2. Особа, яка навчається в МДУ та проживає у студентському гуртожитку, 

зобов'язана: 

- при поселенні пред’явити паспорт, здати коменданту ордер на проживання в 

гуртожитку та надати документ про сплату за проживання за семестр; 

- суворо дотримуватися цих Правил, 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 працівників студентського гуртожитку за 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 виконувати свої зобов'язання по сплаті 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; 

- своєчасно подавати письмові заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання; 

- підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця 

загального користування; 



- 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 схоронність 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. 

 

4.3 Особі, яка навчається в МДУ та проживає у студентському гуртожитку, 

забороняється: 

- вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, що 

працюють або проживають у студентському гуртожитку або можуть призвести до 

псування майна гуртожитку МДУ; 

- зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої 

електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами без дозволу 

проректора із соціальних та організаційних питань, коменданта студентського 

гуртожитку, фахівця з виховної роботи студентського гуртожитку; 

- палити на території студентського гуртожитку (крім спеціально відведених 

місць), зберігати, вживати спиртні напої (в тому числі слабоалкогольні та пиво, крім 

безалкогольного), наркотичні та токсичні речовини, знаходитись в гуртожитку у стані 

алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; 

- зберігати в студентському гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини 

тощо; 

- проникати до студентського гуртожитку поза межами прохідної; 

- самовільно переселятися, передавати перепустку до студентського гуртожитку 

іншим особам, виносити меблі та інвентар з кімнати; 

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта 

студентського гуртожитку або фахівця з виховної роботи студентського гуртожитку; 

- вмикати прилади, які відтворюють звуки, на гучність, що перевищує чутність 

кімнати. Порушувати тишу з 22:00 до 08:00 години; 

- залишати сторонніх осіб після 20:00 без письмового дозволу коменданту 

студентського гуртожитку або фахівця з виховної роботи  студентського гуртожитку; 

- тримати в студентському гуртожитку птахів або тварин; 

- наклеювати на стіни плакати, оголошення і т.п. (крім спеціально відведених для 

цього місць); 

- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень 

студентського гуртожитку; 

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах. 

 

5. Заохочення і стягнення 

 

5.1. За активну участь в діяльності студентського гуртожитку особи, які 

проживають в ньому, можуть бути заохочені оголошенням подяки, нагородженням 

памятним подарунком тощо.  

5.2. За порушення цих Правил до осіб, які проживають у студентському 

гуртожитку, можуть покладатися такі стягнення як: 

- зауваження; 

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 



- дострокове розірвання Договору на тимчасове проживання в студентському 

гуртожитку МДУ. 

5.3. Заохочення або стягнення особам, які проживають у студентському 

гуртожитку, у встановленому порядку виносяться наказом ректора  за поданням 

проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки), декана факультету за 

погодженням із органами студентського самоврядування та Профкомом. 

5.4. Вжиття адміністрацією МДУ заходів (наприклад, виселення) до особи, яка 

проживає у гуртожитку у разі виявлення порушень, які мають ознаки адміністративних 

проступків можливе лише після набрання законної сили постановою суду за наслідками 

розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

 

6. Прикінцеві положення  
 

6.1. Ці Правила, зміни та доповнення до них розробляються відповідальними 

особами, погоджуються із органами студентського самоврядування та Профкомом, 

затверджуються та вводяться в дію наказом ректора МДУ.  
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(міжнародні зв'язки)                                                                               М.В. Трофименко 

 

Проректор із соціальних та організаційних питань                            С.П. Гаєвець 

 

Комендант студентського гуртожитку                            

 

Фахівець з виховної роботи студенстького гуртожитку  

 

Т.в.о. начальника юридичного відділу                                                  А.О. Скриннік                                                    

 

 


