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ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

Київського професійного ліцею транспорту

I. Загальні положення
1. Поселення у гуртожиток учнів, працівників ліцею, інших категорій 

мешканців, відповідно до Положення про гуртожиток Київського професійного 
ліцею транспорту, проводиться на підставі ордера з одночасним укладанням 
договору найму жилого приміщення в гуртожитку ліцею.

2. Особа, яка поселяється у гуртожиток, всі члени її сім’ї, що вселяються на 
надану жилу площу в гуртожитку, для укладення договору найму жилого 
приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина України 
(для осіб, які не досягли 14 років - свідоцтво про народження).

3. Облік осіб, які проживають у гуртожитку, здійснюються уповноваженою 
особою, призначеною директором ліцею (далі - комендант гуртожитку).

4. Комендант гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється у 
гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з 
правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки 
безпеки та пожежної безпеки.

5. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово 
переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.

6. Договір найму жилого приміщення може бути розірваний відповідно до 
законодавства.

7. Особи, які відраховані зі складу здобувачів освіти ліцею та особи, строк 
проживання яких у гуртожитку відповідно до договору найму жилого 
приміщення в гуртожитку закінчився, підлягають виселенню з гуртожитку без 
надання іншого жилого приміщення.

8. Спори, що виникають під час користування жилими приміщеннями в 
гуртожитку, розв’язуються в установленому законодавством порядку.
II. Умови проживання

1. Опис майна і речей загального користування в кімнаті прописується в 
договорі найму житлового приміщення. Майно для особистого користування, а 
також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту 
відповідальність.

2. Вхід до гуртожитку дозволяється:
- мешканцям гуртожитку до 21.00 години, після 21.00 години вхід 

дозволяється у виключних випадках із заздалегідь виданим письмовим
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дозволом коменданта, вихователя, заступника директора з навчально- 
виховної роботи;

- гостям учнів тільки у позаурочний час з 16.00 до 21.00 години. При вході 
до гуртожитку відвідувачі надають черговому документ, що посвідчує 
особу і реєструються у книзі відвідувачів. Мешканець зобов'язаний 
особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні 
гуртожитку.
Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і 
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які 
запросили вищезгаданих осіб.

3. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку 
здійснюються за планом і закінчуються до 21.00.

4. З 22.00 до 6.30 в гуртожитку повинна дотримуватися тиша.
5. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття

в житлових кімнатах. Для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, 
інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати оголошення, 
фотографії, плакати, малюнки та інше.
III. Порядок денний учнів в гуртожитку
1. Підйом, зарядка
2. Ранковий туалет, прибирання кімнат, 

сніданок
3. Учбовий процес
4. Вільні години
5. Самопідготовка, виконання домашніх завдань
6. Вечірній перегляд телепередач
7. Вечірня перевірка учнів та санітарна година
8. Відбій
IV. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку

1. За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната в гуртожитку», у 
культурно-масових заходах, роботі з покращення умов проживання і 
побутового обслуговування, мешканці гуртожитку заохочуються:

- оголошенням подяки;
- нагородженням пам'ятними подарунками;
- нагородженням грошовою премією.
2. Окремі кімнати в гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим 

обладнанням та інвентарем, які непередбачувані «Типовими нормами 
обладнання гуртожитків».

3. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в 
гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

- зауваження;
- догана;
- сувора догана;
- виселення з гуртожитку;
- виключення з навчального закладу.

6.30- 7.00

7.00- 8.00
8.30- 15.30
16.00- 18.00 
18.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00

22.00


