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ІЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Поселення здобувачів фахової перелвишої освіти (лалі-З обу пам)

слухачів. курсантів здійснюється за наказом директора коледжу, піно з

поланими заявами та укладеними договорами.
12. Поселення виклалачів та працівників колелжу. сторонніх осіб

злійснюється за наказом директора коледжу. згідно з поланими ачнами
клопотаннями з місця роботи та укладеними договорами

13. Особа, якій налається гуртожиток. зобов'язана особисто палати
паспорт чи свідоцтво про народження завідувачу гуртожитком. Їй повинен
бути|наданий|інструктаж оз (техніки|безпеки|при|експлуатації
електропобутових приладів. побутовоїрадіо і телеапаратури. протипожоожної
безпеки. Вона повинна вивчити дані правила і поставити свій пішис про
ознайомлення з ними. Інструктаж проводить завілу нам гуртожитку

2. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ.
2.1. У кожній кімнаті гуртожитку із числаїї мешканнів обири ться

староста. Опис майнаі речей загального користування в кімнаті піди мо
мешканцемЇ зберігається у завідувача гуртожитком. Майно лля осо
користування,а також речі загального користування вилаються мепканням
піл їх особисту відповілальність:

22. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право їмо ло
гуртожитку.

23. Мешканці гуртожитку коледжу(крім неповнолітиїх злобувачій
освіти коледжу) мають право безперешкодного. цілодобового лосіуму лю

гуртожитку (входити ло нього та виходитиз нього) Забороняється витманати
віл них у будь-який час лоби усні або письмові пояснення щоло причии їх
вхолу чивиходуз гуртожитку коледжу.

24. Мешканці (гуртожитку (коледжу (тобто|здобувачі (освіти
неповнолітні мають право на входити до гуртожитку ло 22.00 вільно із

22:00 ло 06:00 -з записом у спеціальному журналі причий запізнених
23. В особливих випадках (офіційне повідомлення про (прозу

техногенної катастрофи або стихійного лиха. офіційне запрова оконня
карантину) коледж може ухвалити рішення шоло обмеження на повний
період часу безперешкодного входу/виходу з гуртожитку коледжу. про що
мешканці гуртожитків повідомляютьсяв обов'язковому порядку

2.6. Відвідувачі мають правоперебувати в гуртожитках з КОЮ ло 19100)

Ввхолячи до гуртожитку. відвідувач пред'являє черговому пуріжитку



локумент.що посвідчує особу,іїреєструється в журналі вішні слачінМешканець гуртожитку зобов'язаний особисто зустріти вілвіцьном па
залишити свою перепустку черговому гуртожитку. Мешканець гурткувідповідає за своєчасний вихід з гуртожитку вілвілувачів і логримання
мимиправил внутрішнього розпорядкугуртожитку. Мешканець, зобом'я нийособисто провести відвідувача до виходу з гуртожитку та забрати сою
терепустку. Перебування у жилій кімнаті відвідувача більше оо поции
дозволяється при наявності згоди усіх мешканців кімнати.

З.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
3.1. Мешканці гуртожитку мають право.
г она своєчасне отримання житлово-комунальних послуг натокноїякості:
2 користуватися лопоміжними. приміщеннями. камерами зборіаних,

іншим обладнаннямі майном спільногокористування гуртожитку
- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів

інвентарю, (постільної білизни тощо, які стали неприлатничи (ци
використання, а також усунення недоліків у забезпечений побутових учонхотриманням мешканцями вимог законодавства у сфері надання посі гових
та житлово-комунальних послуг:

7 обирати органи студентського самоврялунання гуртожитку. ко. оку й
бути обраними доїхнього складу(для здобувачів освіти):

г через органи студентського самоврялування гуртожитку коло окубрати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліншенням соїілоно-мобутових умов, якості роботи працівників гуртожитку. оріші ації
культурио-розважальної. виховної. спортивно-озлоровчої роботи. поніліятощо:

7 звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку. ком оку й
житлово- побутові умови, щоне відповідають встановленим нормам. 1 нихмитань утримання гуртожитків до алміністрації колелжу. інших зо їинон
вілповілно доЗакону України «Про звернення громалян»"

- інші права відповіднодозаконолавства.
3.2Мешканці гуртожитку зобов'язані:
7 знати й викопувати правила внутрішнього розпорялку гуртожи ох

у своєчасно та у повному обсязі відповідноло логоворунайму жи топриміщення в гуртожитку коледжу сплачувати плату за проживання.
комунальні послугиї та додаткові послуги, якими він користується:



2 підтримувати чистоту й порядок
загальногокористування:

2 дбайливо ставитись ло майна гуртожитку. економноЇ раціональновитрачати тепло. електроенергію. газ і воду:
.7 Єносчасно. подавати. заявки, на ремонт електричного. сантехнічного

своїй кімнаті га у місцях

іншого облалнання та меблів:
СО Про всі налівичайні події в гуртожитку терміново повідомлятивлміністраціюгуртюжитку.|органи|0(студоніського(0самонря куваниятуртожиті

2 Ме перешкоджати у правомірному лоступі ло гуртожитку пабвикористанні приміщення. майна, обладнання, що знаходяться у спільномукористуванні. іншим особам:
7 у разі залишення гуртожитку більше ніж на 2 лоби попереджати проше адміністраціюгуртожитку:
7 віашколовувати (заподіяні (матеріальні збитки (вішовішо юзаконодавства:
( ЛОтРимуватися правил техніки безпеки. вимої пожежної болкисанітарних норм:
2,3 разі самостійної заміни замка або віри виданих клонівзабезпечити. наявність дублікатів ключів віл жилого примішення, в якомувони проживають, в адміністрації гуртожитку:
- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні праванапроживання в гуртожитку здати майно гуртожитку. шо. перебувало в йогокористуванні

п'ятиденний термін.
3.3.Мешканцям гуртожитку забороняється:
г порушувати правила нпутрішнього розпорялку гуртожитку1Яарити. вживати. наркотичні або. токсичиї резовини, перебувати устані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, зберігати

- кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в

вибухонебезпечні предмети:
- утримувати тварин:
7 Самостійно (здійснювати|переоблалиання |та переплануванняпримішень гуртожитку:
7 жикористовувати електропобутоні. прилали. не замнансні у логонарімайму жилоїплоші в гуртожитку, без дозволу алміністрації гургожиткінколеджу:



- порушувати вимоги щоло дотримання допустимого. рівня шуму п

приміщенні:
- самовільно переселятись з олнісїкімнатиу гуртожитку ло іншої:
- самовільно проволити електромонтажні роботи в кічнатох го в

гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування. користуватися
несертифікованими переносками та іншим обладнанням:

- установлювати супутникові антени та конлипіопери:
- озахаратшувати (допоміжні (приміщення (тургожитку|(загального

користування) га нежилі примішення гуртожитку. евакуаційні вихоли

АЗЛОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ
4.1. За активну участь у культурно-масових захолах і робогі з

покращення умов проживання мешканці гуртожитку заохочуються
- оголошенням поляки:
- нагородженням (грамотою. (пам'ятним (ополарупком. грошовою

винагоролою.
42. За порушення правил внутрішнього розпорядку тургожитку

адміністрація гуртожитку колелжу може зробити мешканцю гуртожитку
- зауваження: - попередження.
- у разі систематичних порушень правил. виутрішиього розпорялку

гуртожитку |з боку мешканця (гуртожитку (органи|студентського

самоврилування (можуть порушити (питання щоло його (подальшого
проживання в гургожитку перед адміністрацією тургожитку колелжу
Рішення про полальшс проживання такого злобувача освітив гургожитку
приймає лиректор колелжу з урахуванням пропозицій органів студентського
самоврядування та алміністрації гуртожитку.

43. У випадку добровільного|вис дення їв гуртожитку раніше
визначеного (договором (терміну, Злобувач (повинен (написати|хаяну

завізуватиїї у бухгалтерії коледжу та завідувача гуртожиткомі полати у

канцеляріюколеджу
Погоджено на засіданні стуле ської рали гургожит ку

Протокор М||віл ||| 2023 року
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Угола М.
че проживання в гуртожитку відокремленого структурного. підрозоілу. «Новоушицького фахового коледжуЗаклалу вищої освіти «Полільського державного університету»

чна 20233024 навчальний рік.мт Нова Уши о омМа угода (далі - договір) укладена згідно з вимогами чинного законодавства України. між ВСП. «Новоушицький фаховий колелж ЗВОСПЛУ» вособі директора колеажу М.Ввасик , що ліг на основі «Положення про колелюз олпії сторони, та стулентом (оїмешканець) батьками.
з аругаї сторони.

1. Права сторін1, Права коледжу визначаються чинним законодавством України.
12. Коледж має право:
19 Вимагати виконання мешканцем умов цього договору. примірного Положеня про студентський гуртожитокнавчального закладу, Правил виутрішнього розпорялку в студентському гуртожитку, виконання інших чинних нормативи актівзаконів України, пов'язаних з проживанням мешканця.
122 Даєтрокоюо припинити (розірюати) заговір в озносторонньочу порялку У ниталку порушення мешкалшсм умовдоговору, Правил виутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку. порм чинного законодавства України які вилочцами.обов'язки наймача, мешканця.
123 рОклаюти акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майну чи інвентарю та отримативізшколування збитку згідно з чинним закоподавством України.
124. Права мешканця визначаються шим. логовором, Правилами. внутрішнього розпорядку в техиікучі, Правиламизнутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку коледжу, Положентям пра гуртожиток13. Мешканець гуртожитку має правої
131. Змати сої права та вимагати викопания обов'язків коледжем, визначених шим договором132. Користуватися приміщеннями навчальтого, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням Їмайном гуртожитку.
1.32. Достроково припинити дію логовору у

у петайовленому порядку
2. Обов'язки коледжу3. Ветановаєним порядком налати ма строк (п 5 1) ліжкочмісше в уртожитку. за адресою, смт Нова Ушиця вуГагаріна 34 А у блок М. кімнста

22 Забенечити умови проживания в гуртожитку, мч забентечити таараим та м'яким інвентарем зілио актуриймання-перезачі (Долаток 1). Забезпечити водо електр тейлопостачання23. При пошкодженні  варіях негайно вживати заходів по лікілації їх наслідків з відшкодуванням за рахунокуашконця, якшо пошкоджених випикло з вини мешканця гуртожитку. Виконання ремонтів місць загального. користумаєтя таінженерних мереж здійснюється згідно з планом ремоптимх робіт на потечиня рік3. Провести інструктаж (п314)
3. Обов'язки чешкания гуртожитку3. Мешкамешь гуртожитку зобов'язаний

3-14. Користуватися ліжко-місшем, майном, підсобними примішеннями, місцями загального користування виключно затрямим призначенням іа рівних правах з іншими чешканиями.
3-12. Спланувати за проживання візповілно 5 умов логовору посеместрово «ма міснць що склали

С за навчальний рік Оплату проволити за перший сечестр.зоба річної
суми 20 1 вересня, а за другий семестр 50 о річикїбуми4ло ГО січня, За погодженням з алчіністрацією колодіокремих виталкау) можаика проплата за проживания в гуртожитку помісячно. але а місяці вперса змо чийного заново сна312. У випадку, коли мешканець бажаю пстановити у кімнаті що пе обладнана слектролічнлиником, абарноєелектричиє облалиания і пристрої електросложивання, які не передбачено проєктиорозрахунковими нормами месіндосозобов'яний отримати дозвіл запідувача гуртожитком на нстаповлення та окремо вілшкодовувати за лолатково епохи, чимипристроями електроенергію згідно з актом (Додаток 2).

2214 Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку, правилаложежної безпеки, правилаз експлуатації слектропобутаих приладі, побутової радіоаларатури. правила корисвионяелектричним облалнанням.
3.15. Пройти меличний огляд
3.1.6 Забезпечити наявність лублікату ключів віл кі

воєчаєно заати відповіли дублікат
3-17. Налавати доступ до житлового блоку | житлових кімнат особам, зазначеним у п 72.18 Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на баланс колезжу, биіалливо користуватися волок.електричною | тепловою енергією.
3.19. Свочасно подавати письмові заяаки на ремонт електричного, сантехпічного облалиання|меблівувідповілизеєстраційиих журналах
3-16 Підтримувати у належному сталі (чистоту і порилок) кімнату. блок та місця загального користуванняЗАТ. Брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої 20 гуртожитку теритарії. охоронізелецих расаляєнь.дедалнанн ремонті належному угриманиї спортивних. майданчиків, а також У незначних роботах громалського характору дляпрямої користі мешканців гуртожитку, в т.  провелениі ванітарних днів | шолонеліяка )3112. По сі надзвичайні події гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком - вихователя гуртожиткузай візкутності чергового вахтера.
3-13 При закінченні навчання або при достроковому припиненні лії зоговору знатися з регстрації місця проживання упуртожитю, зазти майно. інантар, що знахолилось У користувани, ключі. кімнатУ призатиому пля проживания сіУфі«ежним чином обхідний лист та виселитися з гуртожитку

3. Мешканию гуртожитку забороняєтьсЗ. Вчинати бульзкі лі. що створюють небезпеку життю та заоров'ю людей, або можуть призаєсти 2ю псування мална.інаеитарю та облализиня гуртожитку4 Зберігати використовувати аодаткове електричие обладиания | пристрої, слектроспоживаня яких не передбаченопроектио-розрахунковими пормами без дозволу завідувача гуртожитком.

мати та блоку у завідувача гуртожитком. а в раді заміни замка.



6. Проволити масові захоли в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожиткомЗв раотеленінійну ком'ютеріу та уліоапаратуру на гучність шо перевишу чутиість кімнати. Поруш

тишу 322.00 до 08.0 години.
548. Тримати в гуртожитку домашніх твари.
2.9. Наклеювати на стіни плакати, оголошення і т.п

ЗЛ Зберігати в кімнаті шіниі речі та пе сезонний одяг.
5. Строклії логовору

1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і ліг протагом навчального року відпевіано по

трафіка навчального процесу, а вчастині відшкодування збитків до моменту повного виконали мешканцем собу зобов'язань.

52. Дія договору лостроково припиняється:
532.4. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим договором.
52.2. У випадку відрахування мешканця з колеажу.

53.3. У випадку налання мешкаищю академічної візпустки, повторного курсу навчання:

Зх У випалку порушення мешканцем паспортиочвізового режиму, законів України, Прави знутріштього розпориаку

і технікумі, Прави внутрішнього розпоряаку студентському гуртожитку та інших правим здоров'яза наявності висновку лікарськочконсу льтативної комісії бо У разі відмови пройти меличний

огляд та обстеження па предмет відсутності хвороб:
ХЕПри несплаті за проживання понал З місяців чи відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково ветановлеме

електричне обладнання чи пристрої електроспоживания.2 У випраку скосния алміністративного правопорушення пов'язані з навчальним процесом та проживаниїз
туртожитку чи кримінального злочину

"УУ випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється ло кімнати гуртожиткуЗсн використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси гретіх осіб.

ЗЛО Якшо мешканец фактично не проживає на наланому йому ліжко-мієці. з урахуванням вимогп
52.1. За невиконання інших умов цого логовору

З? Доктрокове припинені дії договору з інішіативою мешканця гуртожитку здійснюється за його овобистою

письмовою заявою після погашення ним боргу за фактичне проживання о гургожитку
56. Вілповілальність сторін

бл. Заневиконання умов договору сторони несуть відповідальність згідноз читнням законодавством України

СО даміністрація колелжу не несе візповілальність за збереження майна мешкалця гуртожитку, крім майна,

переданного на зберігания.а прушення умов шього договору, в т.к. У випадках, передбачених пунктами 3, (2 договору, здміністрація

колезжу має праю в олиссторонньому порклку. аостраково припинити (розірнатн) шей договір без надання іншого житлового

примішения та або) відмовити в уклаланиі договору на проживання у наступному періоді (налчальному рому)

З У раї залодіяния збитків майну! житловим приміщенням, місням загального користування, міякому чи тасрани

інвентарю. обладнанню, іншому майну. шо знаходиться ма балансі коледжу. чи третім особам ченлнннці зобов'язаний

оииит з повному обовзгілноз чинним законодастиом України: Візшколування збитків ме позбавляє права колезі

додатково застосувати п. 6.3. договору
7. Долаткові положення

ул. Даний аоговір є дійсний при фактичному проживанні мешкиля гуртожитку на наланюму ліжкочмісціу кімнати

яуртожить У випалю. коли мешкайе гуртожитку фактично пе проживає на наданому йому ліжко-місі  імнагі урожитюь ма.

Зіалу адміністрацій. даний дотовір зостроково прилинасться (розривається) колезжем в односторонньому порааку

З каитрал за дотриманням виконані учов договору злійсинають чаєни стулентської рали гуртожитку. завіувам

туртожитьом вихователь гуртожитку, заміністрмія директора колехжу. уповноважені ничи особи. члени грочадемки формуван

(аружини гуртожитку).о итдакове припинення, розірвання договору означає втрату права на проживанняу студентському гуртожнтк

мешкане руртожитку зобов'аний залишити кічноту та повернути У належному стані прийняте майно та інаеитар. Реєстрація пе

зас права на проживання у гуртожитку
зРинаноци який виконує всі зобов'язання. має переважиє право ма укладання нового логовору. на проживання

(налання ліжкосмісшя) на новий строк за учови продовження навчання в коледжі ка денні формі

п машкосшь керуючись Законом України «Про захист персональних даним» налаб колеажу году ідозвіл) по

збирання. обробку, безстрокоїє зберішиня та переаму (поширений третім особам своїх персональних даних У виталкох

передбачених чимним законодавством.
аалання шого договору не створює для мешканця будь-яких інших прав на вказане 2іжкосмісо, крім право.

користування протягом строку. визначеного п. 5.1.

пт вуимовіаносиги Сторії, що не врегульовані цим договором регулюються чинним законодавством України

ТІВ Зміни та доповнення ло цього договору вносяться за згодою Сторін шлямом укладення Допозпення до договор» У

исьчомій формі. Якшо одна зі Сторій нс в зчозі виконати умови договору, вона зобов'язана повідомити про ше іншу сторно У
письмовій формі.

79. Договір уклалається у 2 примірниках - по одному для кожної ізсторії
8.|Підписи сторін» юриличні алреси та

ВСІ «Новоушицький фаховий колеож ЗВО. «ПЛУ»

які чають однакову юридичну силу
ли реквізити

ул. Полільськам
чт Мова Ушишя
Хмельницької обл. ранняСЛРПОУ Змично раниЛКСУ м. Кимо я20ї72
зрлгАчтвам зовІЗачИЮЗаовЄЗКо, мешканеиь

лиректор Мирослава ІВАСИК
з'Пуаниламих внутрішнього розпорядкувколеажі, Правилами внутрішнього розпораджу в стулентському гуртожитку

косалжу, Положення про студенський гуртожиток. Кошторисом про оплату за проживанняу студентському гуртожитку для яобу

коеторій мешканців трафіком навчального процесу, правилами пожежної бемпеки, правилами користувалия електричним

абчазнанням інструктаж пройшов, зобок виконувати.


