Правовими підставами Правил внутрішнього розпорядку у студентських
гуртожитках Харківського національного університету будівництва та
архітектури (далі - Правила та Університет відповідно) є:
− Закон України „Про освіту" від 05 вересня 2017р. №2145-VIII;
− Закон України „Про вищу освіту" від 1 липня 2014р. №1556-VII;
− Положення про студентські гуртожитки Харківського національного
університету будівництва та архітектури (далі-Положення);
− Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013р. №684 «Деякі
питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства»;
− Статут Харківського національного університету будівництва та
архітектури (далі-Статут);
− Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом
Харківського національного університету будівництва та архітектури на
2017-2020 роки, зареєстрований в управлінні праці та соціальному
захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської
ради, реєстровий №157 від 11.07.2017;
− Інші нормативно-правові акти України.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Студентські гуртожитки Харківського національного університету
будівництва та архітектури (далі-Гуртожитки) розташовані за адресами:
- Гуртожиток №3: м. Харків, вул. Клочківська, 220;
- Гуртожиток №4: м. Харків, вул. Тимурівців, 7а.
1.2. Гуртожитки призначаються для поселення іногородніх студентів,
абітурієнтів, а при наявності вільних місць - аспірантів, докторантів,
слухачів підготовчого відділення тощо. Гуртожитки мають бути
забезпечені необхідними умовами для проживання, відпочинку та
проведення виховної роботи серед мешканців.
1.3. Право розпорядження житловою площею гуртожитків належить ректору
Університету (далі - Ректору) спільно з головою профкому студентів та

аспірантів (далі-профком) і представниками органів студентського
самоврядування в університеті. Розміщення студентів у гуртожитках
проводиться відповідно до наказу ректора на поселення у гуртожитки та
Положення із дотриманням санітарних норм та вимог.
1.4. Право на проживання у гуртожитках надається тільки на термін навчання
в університеті особам, що уклали угоду на проживання у гуртожитку.
1.5. Студенти, аспіранти, докторанти, слухачі підготовчих відділень та інші
особи мешкають у гуртожитках на умовах самообслуговування.
1.6. Право видавати ордери на поселення студентів у гуртожиток мають
комісії у справах

гуртожитків факультетів (далі-комісії), створені за

розпорядженням декана факультету.
1.7. Вселення студентів, абітурієнтів, аспірантів, слухачів підготовчого
відділення, а в окремих випадках викладачів і співробітників у
гуртожитки, здійснюється по ордерах.
1.8. Особа, якій надається право проживання у гуртожитку, зобов'язана
особисто пред'явити коменданту гуртожитку наступні документи:
• ордер на право зайняти місце в гуртожитку;
• паспорт, студентський квиток;
• військовий білет, приписне посвідчення (для військовозобов'язаних);
• довідку

про

проходження

медогляду

у

оздоровчому

пункті

(медустанові);
• корінець прибуткового касового ордеру про сплату за проживання у
гуртожитку за поточний семестр уперед (в особливих випадках за
місяць уперед)
• 3 фотокартки 3x4 см для перепустки, особистої картки форми А.
1.9. Мешканець гуртожитку повинен пройти інструктаж з техніки безпеки по
експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури,
газового обладнання (якщо потрібно), пожежної безпеки, ознайомитись і
дотримуватися

Правил

комендантом гуртожитку.

та

Положення.

Інструктаж

здійснюється

1.10. Документи на реєстрацію осіб, що вселяються до гуртожитку,
подаються

комендантом

гуртожитку

або

паспортистом

у

встановленому порядку. Оплата реєстрації проводиться за рахунок
осіб, яким надано гуртожиток.
1.11. Кількість осіб, які проживають у кожній кімнаті, визначається
санітарним паспортом гуртожитку.
1.12. Переселення мешканців до іншого гуртожитку або з однієї кімнати до
іншої проводиться головою комісії. Самовільне переселення суворо
забороняється.
1.13. Студенти, абітурієнти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, які
мешкають у гуртожитку, можуть бути у разі необхідності тимчасово
переселені в іншу кімнату або гуртожиток.
1.14. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах,
звільняють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення
результатів іспитів, а ті, які подали апеляцію, - в триденний термін
після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки;
абітурієнти, які не пройшли за конкурсом, - протягом трьох днів після
видання наказу про зарахування.
1.15. При відрахуванні з навчального закладу, а також при його закінченні,
мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу
відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин громадянин
не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним
рішенням ректора і профкому цей термін може бути продовженим.
1.16. Мешканці

вносять

плату

за

користування

гуртожитком

у

встановленому порядку за термін проживання, включаючи канікули.
1.17. Винесення

особистих

речей

із

гуртожитку

дозволяється

по

перепустках, які видаються комендантом гуртожитку на підставі
довідки старости поверху.
1.18. У випадку припинення терміну проживання мешканця, він виселяється
з гуртожитку, у випадку завдання шкоди майну гуртожитку мешканець

повністю відшкодовує заподіяні збитки. Виселення мешканців із
гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України.
Меблі, білизна, інвентар, кімнати житлові і загального користування та
інше, чому заподіяно збитки, відшкодовується індивідуально, або за
рахунок загальних коштів, які рівномірно сплачуються мешканцями
кімнати, блоку, поверху, гуртожитку.
1.19. Зміни та доповнення до цих Правил можуть вноситись за спільним
рішенням ректора, голови профкому та представниками органів
студентського самоврядування.
2. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ.
2.1.

В кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається
відповідальний за кімнату, а на кожному з поверхів - староста поверху.
Перший екземпляр опису майна і речей загального користування в
кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у коменданта
гуртожитку, а другий знаходиться в кімнаті. Майно для особистого
користування, а також речі загального користування видаються
мешканцям під їх особисту відповідальність.

2.2.

Мешканці гуртожитку при поселенні зобов'язані отримати перепустку
на право входу до гуртожитку.

2.3.

Вхід до гуртожитку дозволяється мешканцям даного гуртожитку
цілодобово по пред'явленню перепустки.

2.4.

Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються за планом,
розробленим студентською радою і погодженим з комендантом
гуртожитку. Усі заходи мають бути закінчені до 23.00 години.

2.5.

Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по
самообслуговуванню за графіком. Щоденно виконують роботи по
підтриманню порядку і чистоти в своїх житлових кімнатах і місцях
загального користування.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ.
3.1.

Мешканці гуртожитку мають право:

3.1.1. Користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового
призначення, обладнанням і майном гуртожитку, комунальнопобутовими послугами;
3.1.2. Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути
обраними до їх складу;
3.1.3. Через студентську раду брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з
покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і
дозвілля, обладнанні і оформленні житлових кімнат і приміщень
гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;
3.1.4. Звертатися до керівництва університету з пропозиціями щодо
поліпшення роботи обслуговуючого персоналу і житлово-побутових
умов.
3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:
3.2.1. Знати і беззаперечно дотримуватись Правил та Положення;
3.2.2. У встановлені наказом ректора університету строки отримати ордер та
поселитися до гуртожитку;
3.2.3. Підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях
загального користування і брати участь в усіх видах робіт, пов'язаних із
самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;
3.2.4. Приймати участь у чергуванні по гуртожитку, на поверсі (в блоці)
згідно встановленого графіку і відповідально відноситись до
виконання обов'язків чергового;
3.2.5. Здійснювати поточний ремонт кімнат, в яких вони проживають;
3.2.6. Дбайливо ставитись до приміщень, обладнання, майна гуртожитку,
економно використовувати електроенергію, газ, воду;
3.2.7. Своєчасно вносити плату, у встановлених наказом ректора розмірах, за
користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові
платні послуги, якими вони особисто користуються;

3.2.8.

Особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до
камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація
відповідальності не несе;

3.2.9.

Виходячи з кімнати та блоку мешканці повинні вимкнути світло та
санітарні прилади, зачинити вікна, перевірити газові прилади;

3.2.10. Здати до адміністрації гуртожитку один екземпляр ключів від
кімнати, у якій мешкають, на випадок аварії, пожежі і т.д.;
3.2.11. Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного,
газового обладнання і меблів;
3.2.12. Виконувати всі вимоги та доручення адміністрації гуртожитку і
студентської ради;
3.2.13. Підтримувати чистоту у місцях загального користування;
3.2.14. Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим
законодавством;
3.2.15. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати
керівництво деканату, коменданта і представників студентської
ради;
3.2.16. Дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної
безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не
встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові
електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура
мешканців підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку);
3.2.17. При залишенні гуртожитку на довгий час (більше 5 діб), а також при
виїзді на канікули або практику, не менш ніж за два дні до вибуття
повідомити про це старосту поверху, письмово попередити
коменданта (вказати адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від
кімнати здати коменданту, а особисті речі - до камери схову;
3.2.18. По закінчені університету або при достроковому позбавленні права
на проживання виїхати з гуртожитку у двотижневий строк;

3.2.19. Допускати до своєї кімнати представників деканату, адміністрацію
гуртожитку, членів профкому, студентської ради, кураторів
академічних

груп

для

перевірки

санітарного

стану,

реєстраційно-перепускного режиму;
3.2.20. Допускати робітників та обслуговуючий персонал гуртожитку для
ремонту

приміщень,

ліквідації

аварій

системи

опалення,

електрозабезпечення і т.і.;
3.2.21. У випадку зміни кількості проживаючих у кімнаті в п'ятиденний
термін письмово повідомити коменданта гуртожитку про умови
свого подальшого мешкання в кімнаті (стосується платні), при цьому
заява повинна бути зареєстрована у коменданта.
3.2.22. При закінченні терміну дії угоди на проживання, або при
достроковому

виселенні,

мешканець

зобов'язаний

здати

приміщення, меблі, обладнання і інвентар, згідно переліку,
коменданту

гуртожитку

і

постільну

білизну

завідуючій

господарством (кастелянші) в належному стані. При виселенні
здавати кімнату у належному санітарному стані;
3.2.23. Відповідальний за кімнату та староста поверху зобов'язані стежити
за дбайливим ставленням мешканців кімнати до предметів
загального користування, розміщених у кімнаті, стежити за
дотриманням мешканцями кімнати Правил;
3.2.24. Староста поверху (блоку) зобов'язаний стежити за дбайливим
ставленням мешканців поверху (блоку) до предметів загального
користування, розміщених на поверсі (у блоці), стежити за
дотриманням мешканцями поверху (блоку) Правил, призначити
чергового по поверху (блоку).
3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
3.3.1.

Самовільно переселятися з однієї кімнати до іншої;

3.3.2.

Переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої
або виносити їх із робочих кімнат;

3.3.3.

Прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

3.3.4.

Наклеювати або прибивати у невстановлених для цього місцях
об'яви, розклади, фотографії, малюнки і т.д.;

3.3.5.

Здійснювати переробку і ремонт електроустаткування, вмикати
лампи великої потужності, додаткові електроопалювальні прилади і
джерела живлення в житлових кімнатах;

3.3.6.

Самовільно змінювати дверний замок;

3.3.7.

Використовувати електронагрівальні прилади, примуси, газобалонні
плити і т.і. у житлових кімнатах;

3.3.8.

Тримати в кімнатах та коридорах великі речі (велосипеди,
мотоцикли тощо);

3.3.9.

Вивішувати на вікнах і балконах одяг, взуття, білизну.

3.3.10. Мити посуд в умивальниках блочних санвузлів, забруднювати
раковини умивальників різним сміттям і залишками їжі;
3.3.11. Сидіти на підвіконні при відчиненому вікні;
3.3.12. Зберігати у гуртожитку горючі та вибухонебезпечні, наркотичні
речовини;
3.3.13. Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини та ін.;
3.3.14. Створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на
гучність, яка перевищує звукоізоляційність кімнати;
3.3.15. Тримати в кімнатах тварин;
3.3.16. Організовувати в гуртожитку вечірки, дискотеки тощо без дозволу
адміністрації гуртожитку;
3.3.17. Грати у карти та інші азартні ігри;
3.3.18. Переходити з балкону на балкон із зовнішньої сторони гуртожитку;
3.3.19. Самостійно виходити на дахи та горища будівель для відпочинку,
установки антен тощо;
3.3.20. Зривати об'яви адміністрації, профкому та студентської ради;
3.3.21. Залишати в місцях приготування їжі, в житлових кімнатах брудний
посуд;

3.3.22. Палити в місцях приготування їжі, в кімнаті, в коридорах, на сходах,
безпосередньо біля входу в гуртожиток, інших місцях загального
користування, крім спеціально відведених місць для куріння.

4. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
4.1. Поселення студентів та інших осіб у гуртожиток здійснюється комісією
та оформлюється комендантом гуртожитку. Проживання поселених осіб
не в тій житловій кімнаті, котра вказана в ордері, є грубим порушенням
правил реєстрації.
4.2. Надання кімнати для ночівлі (проживання) стороннім особам є
порушенням правил реєстраційної системи. Відповідальність за вказані
порушення несуть мешканці цієї кімнати.
4.3. Мешканцям гуртожитку видається перепустка встановленого зразку. При
вході в гуртожиток, мешканець зобов'язаний без нагадування показати
перепустку у розгорнутому вигляді черговому по гуртожитку (черговому
студенту). Особи, які відмовляються пред'явити перепустку (які не мають
перепустки), є порушниками Правил. Вони мають бути затримані
черговими по гуртожитку (черговими студентами на прохідній) і
зареєстровані в журналі порушень, після чого їх можуть пропустити в
гуртожиток (якщо вони є його мешканцями). Рапорт про порушників
подається на наступний день декану факультету для прийняття
відповідних дій. Передача перепустки іншим особам категорично
заборонена.
4.4. Комендант гуртожитку і голова студентської ради зобов'язані регулярно
контролювати виконання правил реєстраційної системи.
4.5. За порушення правил реєстрації може бути накладено стягнення,
включаючи відрахування з університету.

5. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ РЕЖИМ
5.1. Мешканці гуртожитків зобов'язані щоденно прибирати житлові кімнати,
в яких вони мешкають.
5.2. Вологе прибирання в житлових кімнатах проводиться не рідше одного
разу на тиждень, а в місцях загального користування - щоденно. Під час
прибирання обов'язково провітрюються житлові кімнати. Генеральні
прибирання гуртожитку проводяться в кожну п'ятницю та передсвяткові
дні силами всіх мешканців гуртожитку.
5.3. Заміна білизни проводиться кастеляншею один раз на 10 днів у порядку,
встановленому адміністрацією гуртожитку.
5.4. У випадку захворювання студентів, вони негайно переводяться у
студентську лікарню або ізолятор.
5.5. Мешканці гуртожитку повинні додержуватись правил особистої та
загальної гігієни, виконувати вказівки і поради закріплених за
гуртожитком медичних працівників.
6. САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ГУРТОЖИТКАХ
6.1. Самообслуговування розвиває у студентів ініціативу та самостійність,
привчає до акуратності і порядку у всьому, виховує відповідальність за
доручену справу, почуття турботи про колектив, позитивно впливає на
культуру

поведінки

студентів.

Роботу

по

самообслуговуванню

організовують і контролюють студентські ради гуртожитків.
6.2. Студенти у гуртожитках виконують роботу по підтриманню порядку,
чистоти

у

своїх

кімнатах,

побутових

приміщеннях,

проводять

прибирання приміщень, коридорів, вестибюлів і закріпленої території
біля гуртожитку. На них покладається також чергування на прохідній
гуртожитку і на поверхах.
6.3.

Мешканці гуртожитку зобов'язані приймати участь у заходах по
благоустрою гуртожитку та інших громадсько-корисних роботах.

7. СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ
7.1. Для допомоги адміністрації університету і гуртожитків в роботі по
поліпшенню побутового і культурного обслуговування мешканців
гуртожитків, вихованню активної громадської позиції, обирається
студентська

рада.

Діяльність

студентської

ради

визначається

"Положенням про студентську раду гуртожитку університету".
7.2. Для оперативного керівництва життям і побутом студентів студентська
рада призначає старост поверхів (блоків).
7.3. Рішення студентської ради, затверджене розпорядженням декана
факультету, є обов'язковими для виконання усіма мешканцями
гуртожитку.
7.4. У кожній кімнаті гуртожитку мешканцями обирається та затверджується
відповідальний за кімнату. Він організує виконання цих Правил,
Положення і рішень студентської ради мешканцями кімнати, контролює
виконання графіка та якості чергування.
7.5. Відповідальний за кімнату та староста поверху зобов'язані вимагати від
мешканців кімнати:
− точного виконання Правил та Положення;
− дбайливого ставлення до майна, яке знаходиться у користуванні
мешканців кімнати;
− утримування кімнати в чистоті і порядку.
Вказівки відповідального за кімнату та старости поверху, які стосуються .
питань дотримання цих Правил та санітарних норм є обов'язковими для всіх
мешканців кімнати.
8. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
8.1. За активну участь у культурно-масових заходах і роботі щодо
покращення умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку
можуть заохочуватися оголошенням подяки, нагородженням цінним
подарунком або грошовою премією та ін. Окремі кімнати можуть бути

8.2. нагороджені додатковим обладнанням або інвентарем, не передбаченим
"Типовими нормами обладнання гуртожитків".
8.3. За порушення Правил та Положення на мешканців накладається стягнення
згідно з діючим законодавством.

