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ПРАВИЛА 
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1. Учні та мешканці учнівського гуртожитку мають право: 
- користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового 

призначення, обладнанням, інвентарем; 
- вибирати учнівське самоврядування і бути обраним до його складу; 
- брати участь у вирішенні питань удосконалення житлово-побутового 

забезпечення, організації виховної роботи і відпочинку. 
2. Учні та мешканці учнівського гуртожитку зобов'язані: 
- оплатити повну вартість проживання в гуртожитку за рік; 
- бережливо ставитись до приміщень, майна та інвентарю гуртожитку; 
- дотримуватися чистоти і порядку у житлових кімнатах та місцях 

загального користування; 
- чергувати в гуртожитку згідно з графіком, складеним комендантом 

гуртожитку; 
- дотримуватися правил перепусткової системи; 
- економно витрачати електроенергію, газ та воду, дотримуватися правил 

техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними та 
газовими приладами; 

- відшкодовувати матеріальні збитки у встановленому законами України 
порядку; 

- при тимчасовому виїзді попередити коменданта , залишивши контактний 
телефон, за яким можна зв'язатися у разі необхідності; 

- щоденно здавати ключ від кімнати на прохідну; 
- звільнити кімнату (місце) по закінченню дії договору; 
- оплата за житло та надані послуги здійснюється протягом п'яти 

календарних днів від початку навчального року. Період, за який учень 
вносить плату за житло і додаткові послуги, становить один навчальний 
рік. 

3. Учням та мешканцям учнівського гуртожитку забороняється: 
- проживати в гуртожитку без подовженого договору на новий навчальний 

рік та чеку про повну оплату за проживання в гуртожитку; 
- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 
- самовільно переносити інвентар з однієї кімнати в іншу; 
- проводити переробку та виправлення електропровідних ліній; 
- користуватися електронагрівальними приладами в житлових кімнатах; 
- включати репродуктори, радіоприймачі, магнітофони, телевізори із 

сильним звучанням, наклеювати на стіни об'яви, розклади, картини без 
попереднього узгодження з комендантом; 

- залишати сторонніх осіб на ніч; 



- з'являтися в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, розпивати 
спиртні напої, вживати наркотичні речовини, палити в гуртожитку та на 
його території; 

- після 23:00 необхідно дотримуватися тиші; 
- виходити з гуртожитку після 22:00. 
4. Учні та мешканці учнівського гуртожитку повинні дотримуватися 

вимог санітарного мінімуму: 
- згідно з графіком проводити заміну постільної білизни; 
- щочетверга проводити в кімнатах і на закріпленій території санітарний 

день; 
- забороняється тримати в кімнатах продукти з обмеженим терміном 

зберігання; 
- дотримуватися правил особистої гігієни. 
5. Учні та мешканці гуртожитку повинні дотримуватися правил 

протипожежної безпеки: 
- виходячи з кімнати, слід вимикати електроприлади та електроосвітлення; 
- категорично забороняється палити в житлових кімнатах гуртожитку; 
- не дозволяється приносити та зберігати в кімнатах вибухо- та 

пожежонебезпечні речовини; 
- категорично забороняється користуватися в житлових кімнатах 

електронагрівальними приладами, а також електропрасками, 
електрокип'ятильниками, електрочайниками. 

6. Порушення правил проживання веде за собою: 
- попередження; 
- догану; 
- виселення з гуртожитку; 
- відрахування з числа учнів училища. 
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