
 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ  

05.03.2018 Миколаїв № 69  

 

Про затвердження змін до Положення про 

студентський гуртожиток Миколаївського 

національного університету 

імені В. О. Сухомлинського 
 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-10794 

від 18.10.2017 р., враховуючи доповідну записку начальника юридичного 

відділу Бєлана М. М. та на виконання рішення вченої ради від 01.03.2018 р. 

(протокол № 13) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити зміни до Положення про студентський гуртожиток 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

затвердженого наказом МНУ імені В. О. Сухомлинського від 18.05.2016 р. 

№ 221 (зі змінами та доповненнями: наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 30.06.2017 № 224) (додаток 1). 

2. Контроль виконання наказу покласти на проректора з адміністративно-

господарчої роботи Даниленко В. Л. 

 

 

Ректор           В. Д. Будак 

 

 

Проект наказу вносять: 

Голова студентської ради  

університету ________К. П. Тертична 

 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з адміністративно-господарчої роботи  

__________ В. Л. Даниленко 

Провідний фахівець по роботі зі студентами  

в гуртожитках __________Ю. М. Андрушкевич 

Учений секретар______І. В. Копитіна 

Начальник юридичного відділу_____М. М. Бєлан



Додаток № 1 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського  

Від 05.03.2018 № 69 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ  

МНУ імені В. О. Сухомлинського  

від 05.03.2018 № 69_ 

 

СХВАЛЕНО: 

вченою радою Миколаївського 

національного університету імені 

В. О. Сухомлинського 

01.03.2018 р. (протокол № 13) 

 

 

Зміни до Положення про студентський гуртожиток Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, затвердженого 

наказом МНУ імені В. О. Сухомлинського від 18.05.2016 р. № 221  

(зі змінами та доповненнями: наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського  

від 30.06.2017 № 224) 

1. Викласти у такій редакції Розділ 3. «Користування гуртожитками. 

Умови проживання»: 

1.1. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється: 

– переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з постійно 

діючою комісією з організації роботи гуртожитків; 

– переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 

іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача 

гуртожитку (коменданта); 

– 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 письмового дозволу 

коменданта; 



– палити, вживати та зберігати алкогольні напої, наркотичні або 

токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, 

токсичного або наркотичного сп'яніння; 

– порушувати тишу з 22:00 до 07:00; 

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

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність 

кімнати; 

– тримати в гуртожитку тварин. 

За активну участь у культурних заходах, роботах із 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: 

 відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

 розірвання угоди на проживання. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор  

з адміністративно-господарчої роботи   В. Л. Даниленко 

Голова студентської ради університету   К. П. Тертична 

Провідний фахівець  

по роботі зі студентами в гуртожитках    Ю. М. Андрушкевич 

Начальник юридичного відділу    М. М. Бєлан 

 


