


 

І. Загальні положення 

1. Це положення регламентує функціонування гуртожитків ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» (далі БАТІ), визначає порядок надання 

житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього 

розпорядку. 

2. Студентські гуртожитки БАТІ призначені для проживання на період навчання 

іногородніх студентів, слухачів, асистентів стажистів тощо, а також Студентів з 

числа дітей  - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови 

відсутності в них іншого місця проживання. 

3. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми 

навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на 

період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого 

місця проживання. 

4. Поселення студентів до студентських гуртожитків здійснюється згідно з 

наказом директора БАТІ, на основі рішення Комісії БАТІ з поселення. 

5. Студентські гуртожитки підпорядковуються директору БАТІ і можуть 

здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі 

інституту 

6. Працівники БАТІ, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток 

терміном на один рік, за наказом директора БАТІ, на основі рішення Комісії БАТІ з 

поселення. 

7. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення 

підрозділів  БАТІ, а також інших організацій забороняється. 

8. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату 

додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та 

нормативними актами. 

9. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, 

самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. 

Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з 

чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. 

10. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього 

розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються 

директором БАТІ за погодженням із студентською радою, профкомом студентів. 

11. Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими 

інструкціями, затвердженими директором БАТІ. 

 

ІІ. Надання житлового місця в гуртожитках 

1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, 

права і обов'язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток БАТІ, за 

погодженням із студентською радою та первинною профспілковою організацією 

студентів. 

2. Комісія БАТІ з поселення виконує координаційні функції, а сема: 

 здійснює розподіл місць у гуртожитках між факультетами та підрозділами, 

з урахуванням санітарних норм і правил утримання гуртожитків  

 вирішує питання поетапної оплати, повернення коштів за проживання в 

гуртожитку 



 встановлює та контролює належний хід процесу поселення в гуртожиток  

 розглядає вчиненні мешканцями гуртожитку порушення Правил  

внутрішнього розпорядку у гуртожитках БАТІ, приймає рішення щодо їх виселення 

тощо. 

3. Головою Комісії БАТІ з поселення є  директор БАТІ. До складу комісії БАТІ з 

поселення входять: 

заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, заступник 

директора  з адміністративно – господарської роботи, головний бухгалтер, декани 

факультетів, завідувач відділу гуманітарної освіти виховання та студентських  

справ, голова студентської  ради та голова студентського профкому, комендант 

гуртожитків. 

4. Списки Студентів (Наказ) на проживання в гуртожитках готуються керівництвом 

гуртожитку, і затверджуються директором БАТІ на основі рішення комісії БАТІ  з 

поселення.  

5. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку адміністрація БАТІ укладає 

угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною 

підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері 

зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати. 

6. Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення 

необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації здійснюється комендантом 

гуртожитків. Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи 

суворої звітності. 

7. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити 

паспорт, квитанцію з попередню оплатою за проживання, медичну довідку (У-86).  

8. Студенту, який поселяється до гуртожитку, вказується його житлове місце, 

надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до 

гуртожитку. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами 

внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки. 

9. У разі непередбачених обставин та поважних причин Студенти, які проживають 

у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням 

адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання. 

 

ІІІ. Користування гуртожитками. Умови проживання 

1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього 

гуртожитку до 2200 години вільно, з 2200 до 0600 із записом у спеціальному журналі 

причин запізнення. 

2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2100. При вході до 

гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і 

реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, 

зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому 

гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. 

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 

правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили. 

3. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який 

розробляється вихователем, органами студентського самоврядування і погоджується 

із зав. відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ. Усі заходи 

повинні закінчуватись до 2100. 



4. У кожному блоці з числа Студентів, які проживають у ньому, обирається 

староста. 

5. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт 

із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та 

загального користування тощо). 

6. Студент, який проживає в гуртожитку, має право: 

 користуватися приміщеннями навчального, культурно - побутового, 

медичного та спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку. 

 вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної 

білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов; 

 обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до 

їхнього складу; 

 через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у 

вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації 

культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо; 

 звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові 

умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і 

нормам обладнання та утримання гуртожитків, до директора інституту, інших 

установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».  

7. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний: 

 знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку; 

 своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він 

користується; 

 підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального 

користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням; 

 дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, воду тощо; 

 забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнат в коменданта гуртожитків, 

а  в разі заміни замка у дверях дати йому відповідний дублікат ключів: 

 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання 

і меблів; 

 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта 

гуртожитків та органи студентського самоврядування гуртожитку: 

 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства: 

 дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки; 

 реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитків; 

попереджувати коменданта гуртожитків при залишенні гуртожитку; 

 після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 

проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його 

користуванні, і кімнату в належному стані коменданту та виселитися з гуртожитку в 

триденний термін. 

8. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється: 

 переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом 

гуртожитку; 

 переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого 

або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку; 



 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і 

ремонтувати електроустаткування; 

 користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах; 

 проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку та 

погоджувати з вихователем; 

 залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу коменданта 

гуртожитку; 

 курити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні 

речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або 

наркотичного сп'яніння; 

 порушувати тишу з 2200 до 0700; 

 створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру 

на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; 

 тримати в гуртожитку тварин. 

9. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов 

проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у 

гуртожитку, можуть бути заохочені. 

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які 

проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення: 

 зауваження; 

 догана; 

 відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;  

 розірвання угоди на проживання. 

10. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у 

встановленому порядку виносяться директором інституту за погодженням із 

студентською радою та профкомом студентів. 

11. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) 

період визначається з урахуванням їх побажань директором інституту. 

 

ІV. Виселення із студентських гуртожитків 

1. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), 

розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають 

його в установленому порядку в трьохденний термін від дня видачі відповідного 

наказу 

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у 

відповідний термін, рішенням директора інституту за погодженням із комісією БАТІ 

з поселення цей термін може бути продовжений. 

2. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства 

України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він 

виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки. 

 

V. Плата за житло та послуги 

1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання 

та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які 

проживають у гуртожитку. 

2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється 

керівництвом вищого навчального закладу і розраховується відповідно до 



законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від 

рівня комфортності житла. 

3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в 

гуртожитках доведиться до відома студентів. 

4. Оплата за житло здійснюється не менше ніж за місяць уперед за семестр 

(навчальний рік). 

5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у 

гуртожитку, сплачуються окремо. 

 

VІ. Обов'язки керівництва вищого навчального закладу та адміністрації 

гуртожитку 

1. Директор інституту несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання 

гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, 

організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і 

спортивно-оздоровчої роботи. 

2. Директор інституту та комендант гуртожитку повинні дотримуватись Положення 

про студентський гуртожиток інституту, угоди, укладеної зі Студентом, та норм 

чинного законодавства. 

3. Директор інституту та комендант гуртожитку здійснюють безпосереднє 

керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією 

проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та 

протипожежних норм. 

4. Директор інституту та комендант гуртожитків зобов'язані: 

 забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку: 

 утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до 

встановлених санітарних норм та правил; 

 укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною а іншим 

інвентарем відповідно до встановлених норм; 

 забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним 

обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт і обслуговування та 

прибирання гуртожитку і прилеглої території; 

 здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та 

матеріальних цінностей Студентів, які проживають у 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, 

своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у 

гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення; 

 надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові 

послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, 

самостійного навчання, культурних і спортивних заходів; 

 укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку 

обслуговуючим персоналом; 

 сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні 

питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку; 

 інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього 

проживання та побуту; 



 забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях 

відповідно до встановлених норм комфортності; 

 забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків. 

5. Керівництво інституту та гуртожитку, спільно з студентською радою та 

профкомом студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації. 

6. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному 

приведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, 

інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного 

зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під 

час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання. 

7. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо 

виконати без відселення, Студентам на час ремонту керівництвом вищого 

навчального закладу надається житлова площа в тому самому або в іншому 

гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова 

площа, яку вони займали раніше.  

 

VІІ. Про заходи пожежної безпеки в гуртожитку 

1.Галузь застосування 

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення гуртожитку, встановлює вимоги 

пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для 

вивчення й виконання всім персоналом і мешканцями гуртожитку. Вимоги 

Інструкції зобов’язані виконувати також відвідувачі. 

2.Вимоги пожежної безпеки 

2.1 Увесь персонал гуртожитку під час прийняття на роботу повинен проходити 

протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, а також 

щороку — курс навчання правил пожежної безпеки за програмою, затвердженою 

адміністрацією. 

2.2 Не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх 

працівників гуртожитку відповідно до інструкції, яка визначає дії персоналу щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей і є доповненням до 

схематичного плану евакуації. 

2.3 Усі мешканці гуртожитку мають бути ознайомлені адміністрацією з основними 

вимогами пожежної безпеки (під розпис). 

2.4 У житлових кімнатах гуртожитку мають бути розміщені на видимих місцях: 

- план евакуації з відповідного поверху на випадок пожежі із зазначенням даної 

кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розташування засобів 

пожежогасіння та сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам’ятка 

про дії на випадок виникнення пожежі; 

-  стисла пам’ятка для мешканців із переліком вимог правил пожежної безпеки 

та поведінку людей  

2.5 Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 

здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню 

експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з 

позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.  

2.6 На період проведення капітальних ремонтів, пов’язаних з переплануванням, 

проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, мешканці повинні 

відселятися. 



2.7 Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей 

повинні постійно освітлюватись електричним світлом. 

2.8 Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). 

2.9 Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, 

перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них 

суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 

0,01 м. 

3. Для забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку необхідно: 

-  організувати цілодобове чергування. Черговий зобов’язаний мати при собі 

комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, індивідуальний засіб захисту 

органів дихання для організації евакуації людей у разі пожежі, електричний ліхтар, 

знати порядок виклику пожежної охорони та дій у разі виникнення пожежі. У 

нічний час черговому (охоронцю) забороняється спати та виходити за межі 

гуртожитку;  

-  двері горища, електрощитової, підвалу мають утримуватися замкненими. На 

дверях слід указувати місце зберігання ключів. Вікна горища та підвалу мають бути 

засклені; 

-  експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру 

дозволяється тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-

виробників; 

-  у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших 

електроприладів слід негайно знеструмити їх і вжити необхідних заходів щодо 

приведення до пожежобезпечного стану; 

-  меблі необхідно розміщати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з 

приміщення був вільний. Двері мають відчинятися назовні; 

-  евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим 

не захаращеними; 

-  наявні в гуртожитку засоби протипожежного захисту та зв’язку (пожежну й 

охоронно пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні 

кран-комплекти та первинні засоби пожежогасіння тощо) слід утримувати у 

справному стані; 

-  усі працівники та мешканці зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками, 

іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування; 

- переговорні пристрої ліфтів гуртожитку використовуються для передачі 

повідомлень про пожежі на диспетчерський пункт. Для цього їх слід забезпечити 

спеціальними табличками з пояснювальними написами. 

4. У гуртожитку не дозволяється: 

-  улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі 

безпосередньо по горючій основі; 

-  використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, 

прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, 

експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими відбивачами 

(розсіювачами); 

-  улаштовувати в кімнатах гуртожитку складські приміщення різного 

призначення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних 



речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного 

призначення; 

-  зберігати ЛЗР і ГР, балони з горючим газом у кімнатах, на балконах та 

лоджіях; захаращувати ці місця макулатурою, старими меблями тощо; 

-  користуватися в житлових кімнатах різноманітними електронагрівальними 

приладами: електрочайниками, кип’ятильниками, мікрохвильовими печами, 

електроплитами, електропрасками тощо. Для цієї мети адміністрація зобов’язана 

обладнати спеціальні місця; 

-  забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та 

зачиняти на інші запори, що погано відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні 

двері. 

5.Обов’язки та дії працівників (мешканців) гуртожитку  в разі виникнення 

пожежі 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник (мешканець) 

зобов’язаний: 

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер 

телефону для виклику — ”101”), вказати при цьому адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє 

прізвище; 

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби 

(медичну, газорятувальну); 

- повідомити про пожежу чергового гуртожитку; 

- вжити заходів щодо оповіщення, евакуації людей та збереження 

матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників 

та інших засобів пожежогасіння; 

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, забезпечити 

безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм 

допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  Бережани 


