
Г~3ГІДНО з ОРИГи ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ректора НТУ 
«Дніпровська політехніка» 
від

ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитках студентського містечка 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
І.Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитках 
студентського містечка (далі -  Правила, студмістечко) встановлююіь єдиний 
внутрішній розпорядок функціонування гуртожитків Національного іехнічного 
університету «Дніпровська політехніка» (далі -  університет), визначають права, 
обов’язки та відповідальність осіб, поселених у гуртожитки (далі -  мешканці).

1.2. Правила є нормативним документом локальної дії, у разі необхідності 
механізми реалізації окремих пунктів регулюються наказами та розпорядженнями 
ректора університету за поданням директора студентського містечка.

1.3. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність 
гуртожитків студентського містечка є законодавчі акти України, нормативно- 
правові документи Міністерства освіти і науки України, Статут університету, 
«Положення про студентське містечко Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка»», «Положення про гуртожитки студентського містечка 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»», «Положення 
про поселення та проживання в гуртожитках студентського містечка 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»», «Положення 
про адміністративно-побутову комісію факультету/інституту Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка»».

1.4. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою реалізувати 
питання подальшого покращення дисципліни, виконання вимог правопорядку, 
організації дозвілля, вирішення соціально-побутових питань та дотримання 
моральних норм серед мешканців гуртожитків.

1.5. Ці Правила є обов’язковими для виконання мешканцями, 
обслуговуючим персоналом гуртожитків незалежно від форми їх взаємовідносин 
з університетом.

1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішує керівництво 
університету чи адміністрація студентського містечка в межах наданих їй 
повноважень відповідно до чинного законодавства України та цих Правил, за 
необхідністю -  спільно з профспілковим комітетом універсиїету та органами 
студентського самоврядування.

2.Режим роботи гуртожитків
2.1. Користування житловою площею в гуртожитках здійснюється 

відповідно до СТ.130 Житлового кодексу України.
2.2. Вхід до гуртожитків дозволяється:
2.2.1. Мешканцям гуртожитку за перепустками -  цілодобово.



2.2.2. Адміністрації університету, студентськог'о містечка, гуртожитку у 
будь-який час, за умови пред’явлення докумен та, що посвідчує особу.

2.2.3. Стороннім особам для відвідування мешканців - з 08-00 до 23-00 
години за умови;

- відвідувач зобов'язаний пред'явити черговому (сторожу) документ, що 
засвідчує його особу і зареєструватись у книзі відвідувачів;

- мешканець зобов’язаний особисто зустріти відвідувача на вході 
гуртожи'тку та залиши ти чертовому (с'торожу) свою перепустку у гуртожи ток;

- по закінченні відвідування, мешканець особисто супроводжує гостядо 
виходу з гур'тожи'ткута оіримує свою перепусі'ку, про що черговий (сторож) 
робитьвідновідний запис у книзі відвідувачів.

2.3. Відвідуїіання гуртожитку і'остями дозволяється за умови, якщо таке 
відвідування не порушує прав інтних мешканців.

2.4. У виняткових випадках, перебування відвідувачів у гуртожитку після 
23-00 години здійснюється лише з дозволу адміністрації гуріожиі ку.

2 . 5 . Відповідальність за своєчасний вихід відвідувачів з гуртожи'тку і 
дотримання ними Правил покладається на мешканців, які їх запросили.

2.6. Відповідно до чинного законодавс'тва, з 22-00 до 07-00 годинимеііікаіш,і 
гуртожитку повинні дотримуватисі^ тиші.

2.7. Г^ідвідування мешканців в і'уртожиіках сторонніми особами може 
обмежуватисі. на деякий час за розпорядженням дирек тора с тудетсілсої о 
містечка у разі введення карантинних чи іішіих заходів.

Прагга І а обов’язки меиікаїшів і ур гожи гку
3.1. Мешканці г'уртожитків мають право:

■ 3.1.1. Брази участь у загальних зборах мепіканців гуртожитку з правом
вирішального голосу.

3.1.2. Обирати та бути обраним до органів сгудентськоі'о самоврядувашгя 
гуртожитку.

3.1.3. Організовувати культурно-масові, спортивні та інпіі заходи, наукові 
с'тудії і'ощо за погодженням з адміністрацією студентського містечка та 
відповідного факулітету/інституту.

3.1.4. Претендувати на поселення до однієї і іієї ж кімнати протяг'ом усіх 
років навчання, за умови належної о виконання ігих Правил.

3.1..5. ГІодаваз'и пропозиції щодо заселення сусідів но кімнаті.
3.1.6. Звергатися з пи таннями і ггропозиціями до керівництва універси тет\ 

та адміністрації сзудентського містечка тцодо орі'апізації роботи співробітників 
гуртожитків, покращення житлово-побутових умов та дозвілля.

3.1.7. Користува'і'ися примішеннями навчального, кулілурно-побугового і 
спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.



3.1.8. Подавати ааявки на виконання ремонту в місцях загального 
корисчування, заміну або ремош обладнання гуріожигку, а також усунення 
недоліків у побутовому забезпеченні.

3.2. М еш канці гуртожитків зобов’язані:
3.2.1. Знати вимоги Правил, дотримуватися їх і виконувати ішмоги за 

рішення адміністрації студентського містечка, гурі ожи гку,органів с гуден гської о 
самоврядування.

3.2.2. Дбайливо користуватися нри.міщсннями, обладнанням, майном 
гуртожитку.

3.2.3. Економно використовуватиелектроенергію, воду,нриродиийгаз.
3.2.4. Своєчасно вносити плату за нроживаннята за додагкові нос.ііуги, 

якімешканеці> особисго озримусз момензу поселення в гурзожиз'ку.
3.2.. 3. Перед тим, як залипіити кімназу без нагляду менгканепі. зобов'язаний 

вимкнути побу гові електричні прилади, сві гло, зачини ги вікна.
3.2.6. Своєчасно подавати до адмінісграції гурзожитку заявки на рсмонз 

електричного, санз'ехнічног'0 обладнання та меблів.
3.2.7. Відшкодовувати заподіяні збиззги відповідно до діючою 

законодавства.
.3.2.8. Г'ерміново повідомляги адміністрацію гурзожизку про всі надзвичайні 

події у гуртожитку.
3.2.9. Додержуватися чисготи і порядку в житлових кімнатах, місцях 

загального користування, своєчасно проводити у сво'їй кімнаті поточний ремон г.
3.2.10. Дотримуватися правил техніки безпеки, гкгжежної безпеки під час 

корнсзування елекгричізими і газовими приладами.
■ 3.2.11.3а рішенням органів студен гського самоврядування іургожиз ку.

брати участь у роботах по самообслуговуванню.
.3.2.12. Надавати досзуп в житлове приміщення для ліквідації наслідків 

аварій, сзтіхійного лиха, проведення ремонту, усунення пошкоджень сапігарно- 
технічного обладнання, ізроведения гехнічних оглядів гощо.

3.2.13. Після закінчення зерміну проживання здази кімназу та інвеизар в 
належному с гані адмініс грації гурз ожиз ку.

3.2.14. Па період канікул здати кімнату за ключі від неї адмініс грації 
гуртожиз'ку.

З.З. Мешканцям гуртожизку забороізяєзвся:
3.3.1. ( 'амовільно переселязися з однієї кімнази в іннгу,
3.3.2. Виносити інвеизар з кі.мнати без дозволу адмінісграцГї гургожи гку.
3.3.3. Проводиз'и переобладнання і ремонз елекгроусз аз куваииягурзожиз кл .
3.3.4. Викорисз'овуваз'и елекгричнігірисгрої, які не передбачено проектно- 

розрахунковими нормами (елекзрсшрилади для гіригозування їжі за обії ріву).

З



3.3.5. Прати білизну, чистити одяг ча взуття, приймати водні процедури у 
непередбачених для ці.ого місічях.

3.3.6. Вживати алкогольні напої, наркочичпі речовини, куричи в кімнагах га 
інших місцях гурч'ожитку, з’являтися до гурчожичку всчані алкого.іьного чи 
наркотичної осп’яніння.

3.3.7. Проносичи ч'а зберігати холодну, вогнепальну чи пневматичну зброю.
3.3.8. Нагромаджувати зайві речі у кімнагах, зводити переіородки, 

надбудови ч'ощо-
3.3.9. Поводити себе в гургожичку галасливо, гучно вмикати аудіо-та відео- 

апарачуру гоїцо.
3.3.10. І Іорушувач'и тишу з 22-00 до 07-00 години.
3.3.1 1. Залишати в кімнаті сч'оропніх осіб після 23-00 години, без 

дозволуадміністрації і уртожитку.
3.3.12. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку жичт'ю та здоров’ю 

мешканців/відвідувачів, або можуча  ̂ призвесччі ,чо псування майна, інвентарю ча
0 б л а д н а п гі я гу р го ж и ччс у.

3.3.13. Передавати перепусткуабо ключі від своєї кімнати іншим особа.м.
3.3.14. Тримати у гуртожитку тварин.

4. Умасгь у самообсмугоиуьаїті
4.1.3а рішенням органів сгудеичського самоврядування гурчожичку 

мешканці беруть учасчь у робогах посамообслуговуванню в гургожичку.
4.2. До робіт по самообслуговуваннюпалежать робоч и, пов'язані з ремоніом, 

благоустроїм га забезпеченням належного санітарного стану як в і'ургожи гку, чак
1 на прилег'лій 1'ерич'орії.

5. Заохочення га сгягненнії
5.1. За акгивну учасгьу проведенні робіт по самообс.чуіов_\нанню в 

гурч'ожитку, у робочі з покращення жиглоно-нобуіових умов га кульгурно- 
масових, сгюрч'ивних га ііпних заходах мегиканцю гуріожичку, за рініенням 
адмінісчрації гургожигку (сгудентського містечка) ча органу самовряігуваиня 
гуртожитку можебуч'и:

• огологпеио подяку;
• подано клопогапня про заохочення відповідному деканагу/інс і и гу іу;
• клопогания рекчору універсич'еч'у про преміювання.
5.2 При порушенні Правил мешканці несуть відповідальність і до них 

можучи бути засчосовані, за рішенням органу студентського самоврядування,такі 
счягнепня:

• зауваження;
• попередження,



• клопотання перед відповідним деканаїом/інститутом про розірвання 
угоди на проживання та виселення з і'уртожи гку;

• клопотання перед відповідним деканатом/інститутом про не 
поселення до гуртожитку на наступний рік;

5.3. Орган студентського самоврядування гуртожитку може пом’яктпитті 
рівень стягнень щодо мешканця гурт'ожигку, який проявив бажання прийняти 
більш активну участь у роботах по самообслуговуванню.

5.4. Види стягнень можуть застосовуватися без черговості залежно від рівня 
порушень мешканцем Правил.

Погоджено:
голова профкому

13.0. голови ради студентів


