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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про студентське містечко в Одеському національному морському 
університеті є керівним документом, що регламентує функціонування студентського 
містечка Одеського національного морського університету, визначає порядок поселення 
та умови проживання у гуртожитках ОНМУ.
1.2 Враховані примірники знаходяться у:

. 1 Ректора

.2 Помічника ректора з РУ 

.3 Деканів 

.4 Директорів
1.3. Перелік врахованих примірників Положення про студентське містечко Одеського 
національного морського університету (далі - Положення) ведеться відділом ліцензування, 
акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 року № 1556-УП.

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ- Одеський національний морський університет 
РУ -  Розвиток університету
Помічник ректора з ДСМ -  Помічник ректора з діяльності студентського містечка

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Студентський містечко ОНМУ -  це структурний підрозділ, що об’єднує гуртожитки 
ОНМУ у місті Одеса, метою якого є забезпечення функціонування гуртожитків ОНМУ 
(надалі -  гуртожитку) шляхом реалізації побутових прав їх мешканців з дотриманням 
інтересів ОНМУ.
4.2. Для досягнення мети студентське містечко також надає:

• послуги з громадського харчування;
• лазне-пральні послуги;
• послуги з копіювання, друку та множення документів;
• перукарські послуги;
• послуги з ремонту одягу, взуття та технічних приладів;
• послуги спортивного та дозвільного характеру;
• додаткові комунальні-послуги (постачання електроенергії понад обсяги, що 

необхідні для задоволення побутових потреб);
• телекомунікаційні послуги;
• послуги кабельного телебачення;
• послуги камери схову;
• інші платні послуги, що можуть надаватися вищими закладами освіти.

4.3. Кошти, отримані у якості плати за вищезазначені послуги, використовуються для 
утримання гуртожитку та розвитку їх матеріально-технічної бази.
4.4. З метою досягнення покладених завдань, студентське містечко взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами та колегіальними органами ОНМУ: господарським відділом,
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відділом кадрів, деканатами (дирекціями навчально-наукових інститутів), бухгалтерією 
тощо, а також органами студентського самоврядування;
4.5. Студентське містечко підпорядковується ректору.
4.6. Керівництво поточною роботою студентського містечка здійснює помічник ректора з 
діяльності студентського містечка (далі -  директор), якому підпорядковуються 
коменданти гуртожитків, що разом з директором складають адміністрацію студмістечка. 
До штату студентського містечка можуть включатися й інші посади відповідно до 
напрямку діяльності гуртожитку.
4.7. Обов’язки працівників студентського містечка визначаються відповідними 
посадовими інструкціями.
4.8. Директор:

• несе відповідальність за діяльність студентського містечка, збереження та розвиток 
його матеріально-технічної бази;

• очолює комісію з поселення (далі -  комісію);
• здійснює оперативне управління діяльністю студентського містечка;
• здійснює контроль за раціональним та цільовим використанням матеріально - 

технічної бази гуртожитку;
• в межах своїх повноважень вносить ректору та керівникам інших структурних 

підрозділів подання про залучення інших працівників до обслуговування гуртожитку;
• виносить розпорядження про застосування до мешканців гуртожитку заходів 

впливу;
• виконує інші завдання, передбачені посадовою інструкцією та цим Положенням.

5. ГУРТОЖИТОК

5.1. Гуртожиток є частиною цілісного майнового комплексу ОНМУ та будівлею для 
тимчасового мешкання, що може включати пункти громадського харчування, медичного і 
побутового обслуговування, спортивні споруди та інші будови, виробничо-технічні 
приміщення, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного 
обладнання та комунікацій гуртожитку.
5.2. Гуртожиток ОНМУ призначений для проживання на період навчання або праці в 
ОНМУ наступних осіб (далі -  «мешканців»), що не мають умов для постійного 
проживання в м. Одеса:

• здобувачів освіти за денною формою здобуття освіти (далі -  студентів);
• здобувачів освіти за заочною формою здобуття освіти за потреби виконання 

компонентів навчального плану, що передбачають особисту присутність здобувача освіти 
у закладі освіти;

• здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які здобувають освіту за очною 
(денною), заочною формою в іншому закладі освіти, що не має місць (або їх недостатньо) 
для проживання здобувачів освіти у власних гуртожитках;

• сімей, що складаються зі здобувачів освіти в ОНМУ чи різних закладів освіти;
• вступників під час проведення вступних випробувань з інших населених пунктів, у 

тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них місця 
проживання за місцезнаходженням закладу освіти.
5.3. За умови повного забезпечення здобувачів освіти ОНМУ жилою площею у 
гуртожитку можуть проживати працівники ОНМУ та інші фізичні особи.
5.4. Відносини між адміністрацією ОНМУ та мешканцями гуртожитку регулюються
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цивільним законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, умовами 
договору короткочасного найму житлового приміщення у гуртожитку і цим Положенням.
5.5. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, 
самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. 
Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і обладнуються згідно з 
чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитку.
5.6. У гуртожитку за окрему плату можуть надаватися додаткові послуги, перелік яких 
визначений відповідними законодавчими та нормативними актами, в тому числі 
комунальні послуги поза нормативним обсягом споживання.
5.7. Внутрішній розпорядок гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього 
розпорядку, що затверджуються ректором за узгодженням зі студентською Радою 
гуртожитку (або аналогічним об'єднанням).
5.8. Заходи із зміцнення та розвитку матеріальної бази, організації побутового 
обслуговування осіб, що мешкають у гуртожитку, забезпечення охорони, пропускного 
режиму, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, покладаються на директора 
студентського містечка.
5.9. Обслуговування гуртожитку здійснюється господарським відділом ОНМУ на 
підставі наказу ректора, що визначає обсяги участі працівників відділу та предмет їх 
завдання.

6. ПОСЕЛЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКУ

6.1. Поселення мешканців гуртожитку здійснюється згідно встановлених санітарних норм 
в розрахунку не менш ніж 6 м2 на одну особу в приміщенні, що знаходиться в спільному 
користуванні кількох осіб.
6.2. Жила площа у гуртожитку надається у вигляді ліжко-місця у випадку поселення 
одиноких осіб однієї статі в одному приміщенні, або у вигляді відокремленого 
приміщення для одної особи або сім’ї.
6.3. До 20 серпня кожного року, декани (директори навчально-наукових інститутів) 
подають помічнику ректора з ДСМ списки осіб, що вступили в ОНМУ, а також студентів, 
що мають намір продовжити проживання у гуртожитку. У списках зазначаються, до якої 
пільгової категорії відноситься особа, що вступила або навчається в ОНМУ.
6.4. Подані деканами (директорами навчально-наукових інститутів) списки осіб, що 
потребують поселення та продовження проживання, розглядаються комісією з метою 
раціонального розподілу місць у гуртожитку між факультетами (навчально-науковими 
інститутами), здобувачами освіти з числа громадян України та іноземними громадянами, а 
також дотримання інтересів мешканців, що вже проживають у гуртожитку.
6.5. Для кожного факультету (навчально-наукового інституту) та/або курсу, комісія 
визначає строки (дати, час), у які здійснюється поселення осіб, що навчаються за 
відповідним напрямом підготовки, а також адресу гуртожитку, де відбуватиметься 
поселення.
6.6. Результати першого засідання комісії оформлюються помічником ректора з ДСМ у 
вигляді проекту наказу, у якому визначається графік поселення та результати розподілу 
місць у гуртожитку.
6.7. Особа, що зарахована до ОНМУ та потребує місця у гуртожитку, після видання наказу 
про зарахування, подає заяву на ім’я ректора проханням про надання місця у гуртожитку. 
Особи, що вже навчаються в ОНМУ, та мають намір продовжити проживання у 
гуртожитку наступного навчального року, так само подають заяви про продовження
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проживання у відповідному або іншому приміщенні гуртожитку. Всі заяви візуються 
деканами (директорами навчально-наукових інститутів).
6.8. Заявники однієї статі, що перебувають один з одним у приятельських стосунках, 
мають право зазначити у заяві свої побажання щодо спільного поселення. Сусідні місця у 
гуртожитку надаються їм за наявності можливості та за згодою помічника ректора з ДСМ 
(його візи).
6.9. До заяви додається довідка про результати флюорографічного обстеження, давність 
яких не перевищує 12 місяців.
6.10. Заяви мають бути подані не пізніше 11 днів до початку навчального року у разі 
переведення студентів на наступний курс або зарахування на перший курс. Інші особи, що 
можуть вселятися до гуртожитку відповідно до цього Положення, мають право подавати 
заяви у будь-який час. Студенти денної форми навчання, що не встигли подати заяви про 
вселення у зазначений строк, забезпечуються місцями у гуртожитку за залишковим 
принципом.
6.11. Заяви студентів, отримані ректором, розписуються на помічника ректора з ДСМ. 
Після цього відбувається друге засідання комісії, за результатами якого персоналії 
заявників вносяться до проекту наказу на поселення, та уточнюються результати першого 
засідання. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи їх числа, а 
також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, 
звільняються наказом від оплати за проживання.
6.12. Проект наказу про поселення узгоджується представниками студентської Ради 
гуртожитку, та подається ректору на підпис.
6.13. Наказ про поселення після видання розташовується на дошці оголошень та 
публікується на сайті ОНМУ.
6.14. До складу комісії входять: помічник ректора з ДСМ, коменданти гуртожитку та, за 
необхідності -  інші працівники ОНМУ та члени студентської Ради гуртожитку. Склад 
комісії визначається наказом ректора.
6.15. Поселення до гуртожитку здійснюється за графіком, встановленим наказом. 
Заявники, що прибувають для поселення поза встановленим графіком, вселяються до 
гуртожитку за залишковим принципом.
6.16. Особи, що продовжують проживання у гуртожитку на наступний навчальний рік, 
яким за наказом надається те ж саме місце у гуртожитку, мають право прибути для 
поселення у будь-який час.
6.17. Всі рішення комісія приймає простою більшістю голосів всіх її членів, голос 
голови комісії при рівній кількості голосів вважається переважним.
6.18. У поселенні до гуртожитку може бути відмовлено, коли студент:

• має місце для постійного проживання в м. Одеса поза гуртожитком;
• не надав довідки про результати флюорографічного обстеження, або надав таку, 

давність якої перевищую 12 місяців, або таку, що свідчить про наявність інфекційних 
захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих;

• засуджений судом за вчинення злочину, з приводу чого набув чинності вирок суду 
кримінальній справі;

• в силу підтверджених психофізіологічних характеристик особистості становить 
загрозу для інших мешканців, майна ОНМУ, потребує примусового лікування або 
застосування заходів медичного характеру;

• порушив правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, після якого ректор 
прийняв рішення відмовити у поселенні, в тому числі на відповідний період.
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6.19. У разі недостатньої кількості місць у гуртожитку, першочерговим правом 
поселення користуються:

• Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також 
особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

• діти учасників бойових дій;
• діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років та діти 

шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів-інвалідів І 
та ІІ групи
6.20. На підставі наказу ректора про поселення, помічник ректора з ДСМ укладає зі 
студентом договір короткочасного найму жилого приміщення, та видає підписаний ордер, 
який є єдиною підставою для поселення і мешкання на даному жилому місці. В ордері 
зазначається номер гуртожитку, його адреса, номер кімнати та кількість ліжко-місць, що 
надаються у користування, а також дата видачі ордеру.
6.21. Ордер видається на кожний навчальний рік. Ордер втрачає дію, якщо ним не 
скористалися протягом трьох діб з дня отримання. Ордери осіб, що проживають у 
гуртожитку, зберігаються у коменданта.
6.22. Облік осіб, які мешкають у гуртожитку, здійснюється комендантом відповідного 
гуртожитку та помічником ректора з ДСМ. Бланки ордерів та договорів зберігаються у 
помічника ректора з ДСМ.
6.23. Студент, що вселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити 
коменданту гуртожитку паспорт, ордер і квитанцію, що засвідчує попередню оплату за 
проживання. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а 
також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, 
звільняються від оплати за гуртожиток та квитанцію не подають.
6.24. Оплата за проживання здійснюється студентами посеместрово у строки 
,встановлені договором. У виключних випадках та за наявності поважних причин може 
бути дозволено вносити плату за гуртожиток помісячно, для чого складається додаткова 
угода до договору.
6.25. Мешканці здійснюють оплату за проживання у гуртожитку пропорційно до 
кількості ліжко-місць, які фактично надані їм у користування.
6.26. Студенту, що вселяється до гуртожитку, вказується його ліжко-місце, надається 
необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка до гуртожитку та ключ від 
приміщення.
6.27. Студент, що вселяється, повинний бути ознайомлений під підпис з Правилами 
внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, а 
також цим Положенням.
6.28. Реєстрація студентів стаціонару здійснюється інспектором господарського відділу 
у встановленому законом порядку. Інші мешканці можуть бути зареєстровані у 
виключних випадках і лише з дозволу ректора ОНМУ.
6.29. Переселення з одного гуртожитку до іншого відбувається в межах виділених 
факультету (навчально-наукового інституту) приміщень, на підставі заяви студента з 
проханням переселення на ім'я помічника ректора з ДСМ. Попередньо заява візується 
деканом (директором навчально-наукового інституту), та представниками студентської 
Ради гуртожитку, до якого переселяється студент.
6.30. Переселення студента з кімнати в кімнату відбувається в межах виділених 
факультету (навчально-науковому інституту) приміщень на підставі заяви студента на ім'я 
коменданта, попередньо узгодженої з представниками студентської Ради гуртожитку та 
деканом (директором навчально-наукового інституту).
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6.31. У гуртожитку може надаватись місце студентським сім’ям у загальному порядку. 
Облік студентських сімей здійснюється комендантом гуртожитку.
6.32. Вселення у гуртожиток працівників ОНМУ здійснюється на підставі рішення 
ректора, та оформляється договором короткочасного найму жилого приміщення (надалі — 
договір найму), що візується помічником ректора з ДСМ, підписується ректором та 
засвідчується мокрою гербовою печаткою. Строк дії договору - до одного року.
6.33. Договір найму є єдиною підставою для мешкання працівників ОНМУ в 
гуртожитку.
6.34. До договору найму застосовуються норми цивільного законодавства України.
6.35. Іноземні громадяни вселяються до гуртожитку та мешкають в ньому на загальних 
підставах, якщо інше не встановлено контрактом.
6.36. Особи що не є студентами денної форми навчання, вселяються до гуртожитку на 
підставі ордеру, договору та заяви.
6.37. До неповнолітніх осіб, що вселяються до гуртожитку, застосовуються ті ж самі 
правила поселення, за виключенням того, що заяву про поселення та договір найму 
підписують батьки або законні представники (за наявності таких).
6.38. Поселення до гуртожитків відокремлених структурних підрозділів ОНМУ може 
відбуватися на умовах окремого положення або порядку.

7. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

7.1 Приміщення гуртожитку та прилегла територія не підлягають приватизації, обміну, 
закладанню, бронюванню і не можуть надаватися для проживання сторонніх осіб. Кожне 
приміщення в гуртожитку повинне використовуватися за функціональним призначенням.
7.2 Адміністрація ОНМУ може надавати приміщення гуртожитку юридичним та 
фізичним особам в оренду.
7.3 Кожна особа, що мешкає у гуртожитку, повинна мати перепустку та обов'язково 
пред'являти її при вході до гуртожитку.
7.4 Вхід мешканців до гуртожитку та вихід з нього дозволяється цілодобово, без 
пояснення причин. За заявою батьків або законних представників неповнолітньої особи, їй 
може бути заборонений вихід з гуртожитку у нічний час.
7.5 В особливих випадках (у разі офіційного повідомлення про загрозу техногенної 
катастрофи або стихійного лиха тощо) адміністрація ОНМУ може ухвалити рішення щодо 
обмеження на певний період часу безперешкодного виходу з гуртожитку, яке доводиться 
до відома мешканців гуртожитку шляхом розташування інформації на дошці оголошень.
7.6 Працівники ОНМУ мають право доступу до гуртожитку з метою виконання ними 
своїх посадових обов’язків, в тому числі цілодобово, якщо це обумовлено виробничою 
необхідністю та узгоджено з комендантом.
7.7 Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 22.00. При вході до 
гуртожитку відвідувач пред'являє черговому посвідчення особистості, і реєструється в 
книзі відвідувачів. Мешканець гуртожитку, до якого прямує відвідувач, зобов'язаний 
особисто зустріти відвідувача, залишити посвідчення особистості (його та своє) вахтеру 
(черговому, сторожу, коменданту) і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. 
Відвідувачі, яких не зустрічає мешканець гуртожитку, до якого вони прямують, не 
допускаються до гуртожитку.
7.8 У разі, обґрунтованої скарги будь-кого з мешканців гуртожитку на будь-якого з 
відвідувачів, комендант гуртожитку може вимагати від мешканця гуртожитку, до якого 
такий відвідувач завітав, звільнити від нього територію та приміщення гуртожитку. Також 
комендант має право надати розпорядження про відмову доступу до гуртожитку певного
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відвідувача, якщо:
• Існують скарги на його поведінку;
• Існують скарги на поведінку мешканця гуртожитку, до якого відвідувач завітав;
• Такий відвідувач утворює незручності для будь-кого з мешканців гуртожитку.

7.9 Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 
Правил внутрішнього розпорядку покладається на мешканців, до яких прийшов 
відвідувач.
7.10 У виключних випадках директор студентського містечка може дозволити 
залишитись у гуртожитку батькам мешканця або близьким особам першого ступеня 
спорідненості на підставі заяви мешканця та згодою інших осіб, що займають відповідну 
кімнату. При цьому строк перебування таких відвідувачів за наявності дозволу директора 
студентського містечка не може перевищувати 48 годин та один раз на місяць. До батьків 
та близьких осіб застосовуються всі інші правила щодо перебування відвідувачів.
7.11 Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який 
розробляється органами студентського самоврядування і узгоджується з директором 
студентського містечка. Усі заходи повинні закінчуватись до 2200.
7.12 Будь-яке залучення мешканців гуртожитку до господарських робіт із 
самообслуговування, оздоблення і озеленення території, обладнання спортмайданчиків, 
житлових та побутових приміщень, систематичних генеральних прибирань приміщень, 
території гуртожитку, а також до інших видів праці, відбувається за ініціативою 
студентської Ради гуртожитку і лише на добровільних засадах. Генеральне прибирання 
приміщення, що надане у користування, мешканці виконують в обов’язковому порядку.
7.13 У випадку гострого інфекційного захворювання, мешканець гуртожитку має бути 
ізольований на період хвороби в спеціально обладнаному ізоляторі.
7.14 Мешканці гуртожитку мають право:

• користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та 
спортивного призначення, камерами схову, іншим обладнанням і майном гуртожитку, 
якщо це не заборонено;

• вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, 
усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

• з дозволу директора проводити ремонт приміщень, обладнання і меблів власними 
силами та за власні кошти, та на умовах того, що поліпшені та відремонтовані меблі та 
обладнання залишаються на балансі гуртожитку ОНМУ з усім корисним ефектом, якого 
досягнуто завдяки поліпшенню або ремонту залишатимуться в ОНМУ;

• обирати органи студентського самоврядування гуртожитку й бути обраними до 
їхнього складу (для здобувачів освіти);

• звертатись до коменданта та директора студентського містечка зі скаргами на 
роботу працівників студентського містечка та господарського відділу і побутові умови, які 
не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання 
та утримання гуртожитків;

• страхувати цивільну відповідальність як користувачі майна ОНМУ;
• за згодою коменданта в кімнаті (на поверсі чи на блоці) встановити власне 

додаткове електричне обладнання, крім нагрівальних приладів, газових та електричних 
плит та несправних подовжувачів.
7.15 Мешканці гуртожитку зобов'язані:

• знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку ОНМУ та гуртожитку;
• своєчасно здійснювати сплату за проживання і додаткові послуги, якими вони 

користуються;
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• забезпечити безперешкодний доступ коменданта та помічника ректора з ДСМ до 
займаного приміщення у будь-який час доби;

• 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, газ і воду;

• забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в 
разі виселення з гуртожитку -  здати йому всі ключі від кімнати;

• своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і 
меблів;

• терміново повідомляти коменданта (помічника ректора з ДСМ) та органи 
студентського самоврядування гуртожитку про всі надзвичайні події в гуртожитку;

• відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства, в тому 
числі шляхом страхування цивільної відповідальності користувачів майна;

• дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
• просити дозвіл на використання електроприладів у коменданта гуртожитку;
• попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий 

час (більше 5 діб);
• на вимогу коменданта звільніти приміщення та територію гуртожитку від своїх 

відвідувачів;
• своєчасно звертатися в медпункт ОНМУ в разі гострого інфекційного 

захворювання та повідомляти коменданта;
• не чинити перешкод у правомірному доступі до гуртожитку та/або використанні 

приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у спільному користуванні, іншим 
особам;

• у разі залишення гуртожитку більше ніж на 2 доби попереджати про це 
коменданта або помічнику ректора з ДСМ;

• після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 
проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні, і 
кімнату (місце) в належному стані та виселитися з гуртожитку у встановлений термін.
7.16 Мешканцям гуртожитку забороняється:

• самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
• переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або 

виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта;
• проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і 

ремонтувати електроустаткування;
• без дозволу коменданта ремонтувати сантехніку;
• користуватися електрообігрівачами;
• проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу директора 

студентського містечка (візи на відповідній заяві);
• залишати сторонніх осіб після 2200, а батьків та близьких осіб після цього часу -  

без дозволу коменданта гуртожитку;
• палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, 

перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
• зберігати зброю або вибухівку, хімічно активні речовини;
• порушувати тишу з 2200 до 0700;
• створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на
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гучність, що перевищує рівень звукоізоляції кімнати;
• утримувати в гуртожитку тварин;
• приховувати факти гострого інфекційного захворювання;
• вмикати електричне обладнання, потужність якого перевищує потужність 

електричної мережі;
• залишати за своєї відсутності у помешканні увімкнені електричні прилади;
• залишати в гуртожитку відвідувачів за своєї відсутності або з порушенням правил, 

встановлених для перебування відвідувачів;
• здавати надане приміщення або ліжко-місце в користування стороннім особам або 

іншим мешканцям;
• користуватися електроплитами у кімнатах.

7.17 За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, 
стану гуртожитку та прилеглої території, мешканці гуртожитку можуть бути заохочені.
7.18 За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, комендантом або 
помічником ректора з ДСМ за узгодженням та студентською Радою гуртожитку 
застосовуються такі заходи впливу:

• зауваження;
• попередження.

7.19 Зауваження та попередження оформлюються у вигляді розпорядження помічника 
ректора з ДСМ, завізованого представниками студентської Ради гуртожитку.
7.20 У разі систематичних (два та більше випадки) порушень правил внутрішнього 
розпорядку гуртожитку, студентська Рада гуртожитку може порушити перед 
адміністрацією гуртожитку питання щодо подальшого проживання в гуртожитку 
відповідного мешканця.
7.21 За результатами такого звернення, помічник ректора з ДСМ подає ректору 
службову записку про розгляд питання:

• про виселення з гуртожитку;
• про відмову в укладанні договору найму на наступний термін.

7.22 Ректор накладає на службовій записці помічника ректора з ДСМ відповідну 
резолюцію на підставі якої помічник ректора з ДСМ готує проект наказу про виселення 
або відмову в укладанні договору найму на наступний термін, з визначенням особи, 
відповідальної за виконання наказу.
7.23 Студенти можуть жити або користуватися правом збереження за ними того ж 
самого місця у гуртожитку під час канікул або академічної відпустки за умови повної та 
своєчасної оплати за проживання у цей період.
7.24 Ті студенти, що не вносять плату за проживання у канікулярний період, під час 
відсутності, або під час академічної відпустки, зобов’язані звільнити надане приміщення, 
в тому числі від особистих речей, та здати ключі від кімнати коменданту. Місце, що було 
надане їм для проживання, може надаватися у користування іншим особам на загальних 
умовах.
7.25 Студенти мають право здати особисті речі до камери схову. За цілісність та 
збереження особистих речей, що не здаються до камери схову, адміністрація ОНМУ не 
несе відповідальності.
7.26 Надання права продовження проживання у тому ж самому або іншому приміщенні 
кожного навчального року відбувається на загальних підставах у порядку, визначеному 
цим Положенням.
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8. ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ

8.1 Абітурієнти, які за результатами вступних іспитів отримали незадовільну оцінку, 
залишають гуртожиток протягом трьох діб з дня оприлюднення результатів відповідного 
іспиту; абітурієнти, які подали апеляцію, -  у триденний термін після підтвердження 
апеляційною комісією правильності оцінки.
8.2 Абітурієнти, що за результатами конкурсу не зараховані до ОНМУ, залишають 
гуртожиток протягом трьох діб з дня виходу наказу ректора про зарахування.
8.3 При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), 
студенти та спіранти, які проживали в гуртожитку, залишають його в двотижневий термін 
від дня виходу відповідного наказу. Працівники ОНМУ, яким було надане місце у 
гуртожитку у зв’язку з роботою в ОНМУ, зобов’язані виселитися з гуртожитку протягом 3 
діб з дня звільнення.
8.4 Виселенню з гуртожитку без надання іншого житла, протягом 3 днів також 
підлягають особи:

• відносно яких набрав законної сили вирок суду про притягнення до кримінальної 
відповідальності у вигляді позбавлення волі;

• що ухиляються від сплати за житло;
• що самовільно, або з порушенням встановленої цим Положенням процедури, 

вселились у гуртожиток;
• що мають місце для постійного проживання в м. Одеса поза гуртожитком ОНМУ;
• термін дії договору найму з якими скінчився та яким відмовлено у його 

продовжені;
• що порушили умови договору короткочасного найму жилого приміщення 

гуртожитку.
8.5 При виселенні особа відшкодовує всі матеріальні збитки, якщо такі були заподіяні 
гуртожитку, та здає ключі від кімнати коменданту. Все майно, що було поліпшено або 
відремонтовано силами або за рахунок мешканця, залишається на балансі ОНМУ без 
відшкодування мешканцю вартості ремонту або поліпшення.
8.6 В разі закінчення терміну дії договору найму, ректор ОНМУ може укласти новий 
договір або відмовитись від укладання такого.
8.7 В разі відмови від укладання нового договору найму, мешканець гуртожитку має 
бути повідомлений про необхідність звільнення жилого приміщення у 3-дений термін. 
Повідомлення підписується ректором ОНМУ, передається комендантом мешканцю під 
розпис. В разі відмови від розпису, мешканець має бути ознайомлений з повідомленням у 
присутності двох інших працівників ОНМУ.
8.8 В разі ухилення від добровільного виселення з гуртожитку по закінченню 
встановленого для певної категорії мешканців терміну, а також неможливості 
повідомлення мешканця про виселення, приймаються заходи з примусового виселення 
згідно діючого законодавства.
8.9 Кожен мешканець, що виселяється з гуртожитку, зобов’язаний знятися з 
реєстраційного обліку у гуртожитку.

9. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

9.1 Плата за житло у гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості 
обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
9.2 Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку встановлюється наказом



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2-04-132

ЗМ ІНИ:0 ВИДАННЯ:2020
П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ М ІСТЕЧКО В 
ОДЕСЬКО М У  Н А Ц ІОНАЛЬНОМ У М О РСЬКО М У 

УНІВЕРСИТЕТІ
стор.14 з 19

ректора ОНМУ і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку 
розрахунків за відповідні послуги залежно від рівня комфортності житла.
9.3 Конкретний розрахунок розміру оплати за житло, її складових, а також оплати за 
додаткові послуги, доводиться до відома мешканців гуртожитку шляхом оприлюднення 
на офіційному сайті ОНМУ та розташування оголошень в місцях загального 
користування.
9.4 Оплата за житло та надані послуги здійснюється студентами не менше ніж за 
півроку уперед, або на інший термін, встановлений за домовленістю сторін договору 
короткочасного найму. Для інших мешканців може застосовуватись інший порядок 
оплати.
9.5 Плата за проживання студентської родини у гуртожитку здійснюється родиною за 
кількість місць, на які згідно технічному паспорту гуртожитку розподіляється кімната, де 
мешкає родина.
9.6 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи їх числа, а також 
особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, звільняються 
від оплати за гуртожиток з моменту поселення за умови надання документів, що 
підтверджують їх статус. Інші особи пільгових категорій звільняються від оплати за 
гуртожиток або користуються пільгою лише на підставі особистої заяви з цього питання, 
поданої та розглянутої адміністрацією ОНМУ відповідно до встановленого порядку.

10. ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ОНМУ

10.1 Помічник ректора з ДСМ несе відповідальність за належну експлуатацію і 
утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил проживання, 
організацію побуту мешканців гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої 
роботи.
10.2 Адміністрація ОНМУ повинна дотримуватись цього Положення, умов договору 
найму, та норм чинного законодавства.
10.3 Адміністрація ОНМУ здійснює безпосереднє керівництво господарською 
діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту мешканців з 
додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
10.4 Адміністрація ОНМУ гуртожитку зобов'язана:

• забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, в тій 
частині, що стосується адміністрації ОНМУ;

• утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених 
санітарних норм та правил в межах наявних бюджетних коштів;

• укомплектувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем 
відповідно до встановлених норм в межах наявних бюджетних коштів;

• проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
• забезпечувати мешканців гуртожитку необхідним обладнанням, інвентарем, 

інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і 
прилеглої території;

• своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, 
утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження в межах 
наявних бюджетних коштів;

• 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;
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• надавати мешканцям гуртожитку необхідні побутові послуги, виділяти в 
гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, 
культурних і спортивних заходів;

• укомплектувати штат гуртожитку в установленому порядку персоналом;
• сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань 

побуту і відпочинку студентів, які проживають у гуртожитку;
• інформувати мешканців 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 гуртожитку в межах 

наявних бюджетних коштів.
10.5 Адміністрація ОНМУ спільно з органами студентського самоврядування та 
первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі 
конфліктні ситуації.
10.6 Адміністрація ОНМУ несе відповідальність за збереження майна студентів, 
зданого до камери схову гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, 
адміністрація відповідальності не несе.
10.7 Адміністрація ОНМУ спільно з органами студентського самоврядування може 
створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку.

11. СТРУКТУРА ТА ШТАТ ГУРТОЖИТКУ ОНМУ

11.1 Структура студентського містечка ОНМУ у в.Одеса:
• Студентські гуртожитки № 1, 1а, 3, 4, 5, 6.вул. Старопортофранківська, 59;
• Аспірантський гуртожиток № 7 по вул. І.Рабіна, 39;
• Студентській гуртожиток № 8 по вул. Балківська, 29;
• Медичний пункт в гуртожитку по вул. Старопортофранківська, 59;
• Студентська їдальня по вул. Старопортофранківська, 59;
• Банно-пральний комплекс по вул. Старопортофранківська, 59;
• Приміщення обслуговуючого персоналу по вул. Старопортофранківська, 59, вул. 

І.Рабіна, 39, вул. Балківська, 29;
11.2 Гуртожиток Чорноморського морського фахового коледжу у м.Чорноморськ, 
вул.Праці, 15 не входить до складу студентського містечка.
11.3 Працівники студентського містечка підпорядковані директору.
11.4 Працівниками інших структурних підрозділів, що беруть участь у роботі 
гуртожитку є:

• помічник ректора з розвитку університету;
• головний інженер;
• завідувач господарством;
• помічник проректора за відповідним напрямом роботи;
• начальник господарського відділу;
• інспектори господарського відділу;
• двірник;
• кастелянка;
• прибиральниця;
• начальник охорони;
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• сторож;
• інженер з експлуатації гуртожитку;
• ліфтер;
• завідувач камери схову.

12. ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ

12.1 З числа студентів, аспірантів та слухачів підготовчого відділення, що мешкають в 
гуртожитку, обирається студентська Рада гуртожитку, яка є складовою частиною 
студентського самоврядування в ОНМУ.
12.2 Студентська Рада гуртожитку працює згідно з Положенням про студентське 
самоврядування ОНМУ і є зв’язуючим з студентським містечком органом у питаннях 
виконання Правил внутрішнього розпорядку.
12.3 В гуртожитку, де не мешкають студенти, замість студентської Ради може 
створюватися інше аналогічне об'єднання мешканців гуртожитку, що є органом 
самоврядування гуртожитком, і діяльність якого регулюється окремим положенням.

13. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

13.1 Контроль за функціонуванням гуртожитку, організацією дозвілля та виховної 
роботи в гуртожитку здійснюється помічником ректора з ДСМ. Результати діяльності 
студентського містечка підлягають періодичному обговоренню на Вченій Раді ОНМУ або 
ректораті.
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14. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН

Номер змін Дата Сторінки зі 
змінами

Перелік змінених пунктів
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15. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№
з/п Дата

П.І.Б. і посада особи, 
що виконала 

періодичну перевірку
Зміні підлягають

Підпис 
особи, що 
перевіряє
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16. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ

№
з/п

-------------------—-------- ----- 1

П.І.Б. Посада
Термін

ознайомлення
(запланований)

Підпис

Дата
ознайомлен 

ня (по 
факту)

1 Шумило О.М. Директор
ННІМФ

02.09.2020 02.09.2020

2 Онищенко С.П. Директор
ННІМБ

02.09.2020 02.09.2020

3 Самойловська В.П. Директор
ННМГІ

02.09.2020 4 02.09.2020

4 Ляшенко О.Б. Декан
ФСІТіСТ

02.09.2020 02.09.2020

5 Кібаков О.Г. Декан ФПІ 02.09.2020
!\

02.09.2020

6 Мироненко І.М.
. . . .

Декан ФВТШС 02.09.2020 / 02.09.2020-

7 Гловацька С.М. Декан ФР1С 02.09.2020 02.09.2020
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