
Учнівська рада гуртожитку Вищого професійного Училища №34 

м. Виноградів є громадським органом самоврядування учнів і створена у гуртожитку 

для залучення його мешканців до проведення заходів, направлених па поліпшення 

житлових та санітарно-побутових умов, санітарного режиму, проведення виховної, 

культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганді здорового 

способу життя, надання допомоги адміністрації щодо проживання учнів даного 

гуртожитку.

Учнівська рада училища координує роботу учнівської ради гуртожитку, яка тісно 

взаємодіє з адміністрацією училища.

ЗМІСТ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ

РАДИ ГУРТОЖИТКУ

Учнівська рада гуртожитку організовує роботу серед учнівв у гуртожитку, 

пов'язану з виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, санітарною та 

житлово-побутовою роботою, якою займаються відповідні комісії.

Учнівська рада гуртожитку:

-  проводить рейди та перевірки дотримання санітарних правил утримання 

гуртожитку, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при 

користуванні електричними та іншими приладами, меблями та іншим інвентарем 

жилих приміщень згідно з типовими нормами;

-  організовує та проводить чергування мешканців на поверхах гуртожитку; 

сприяє бережному відношенню у мешканців до майна гуртожитку;

активно сприяє додержанню мешканцями Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу з попереджень правопорушень; 

організує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий 

спосіб життя.



Учнівська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку

на звітно-виборчій конференції за участі представника учнівської ради училища.

ПОВНОВАЖЕННЯ УЧНІВСЬКОГО РАДИ ГУРТОЖИТКУ

Учнівська рада гуртожитку має право:

-  виносити на збори мешканців даного гуртожитку питання пов'язані з 

проживанням, виховною, культурно-масовою, фізкультурно 

оздоровчою, та житлово-побутовою роботою гуртожитку;

-  проводити контроль за використанням житлового фонду та розподіленням 

твердого та м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;

у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів профспілковий

актив;

-  контролювати виконання зауважень мешканців зафіксованих у журналі 

неполадок.

ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ

Учнівська рада гуртожитку зобов'язана:

-  забезпечити роботу учнівської ради гуртожитку за визначеними (в додатку) 

напрямами;

-  формувати списки чергових па поверхах і контролювати їх виконання;

-  проводити оформлення наочної агітації в гуртожитку;

-  при необхідності надавати інформацію відповідним комісіям або органам для 

проведення заходів, пов'язаних з роботою в гуртожитку;

-  забезпечити взаємозв’язок учнівської ради з відповідними головами комісій 

профспілкового комітету та дирекцією для вирішення питань планування та 

організації роботи в гуртожитку.

ПОРЯДОК РОБОТИ УЧНВСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ

-  Учнівська рада гуртожитку працює під керівництвом профспілкового комітету 

учнів, тісно взаємодіючи з дирекцією училища.

-  Засідання учнівської ради гуртожитку проводиться за необхідністю в 

неробочий чає, але не менше ніж одного разу на місяць.

-  Засідання учнівської ради вважається правочинним, якщо в роботі бере участь 

більше половини її членів, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини.присутніх на засіданні учнівської ради.



-  Учнівська рада гуртожитку виконує свою роботу у взаємодії із комендантом 

гуртожитку та дирекцією училища.

СКЛАД УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ

Голова учнівської ради гуртожитку.

Заступник голови учнівської ради.

Старости поверхів.

Заступник старости поверху.

Старости секцій

ДОДАТОК

Напрямки роботи учнівської ради гуртожитку:

Голова учнівської ради гуртожитку відповідає за :

-  планування роботи учнівськоїради гуртожитку, проведення засідань і ведення 

документації;

-  оформлення наочної агітації в гуртожитку;

-  виконання правил внутрішнього розпорядку учнями, які мешкають в 

гуртожитку;

-  бережне відношення мешканців до майна гуртожитку;

-  планування та проведення "санітарних днів" у гуртожитку;

-  проведення культурно-масових та спортивних заходів у гуртожитку, вечорів 

відпочинку.

Комісія з санітарної роботи:

-  здійснює контроль за виконанням санітарних норм при поселенні;

-  проводить "санітарні дні" в гуртожитку та постійно контролює санітарний 

стану в житлових кімнатах та місцях загального користування;

-  виявляє порушників санітарного стану кімнат та гуртожитку в цілому, 

проводить з ними роз'яснювальну роботу;

-  систематично інформує учнівську раду про санітарний стан в гуртожитку

-  складає графіки та контролює чергування учнів на поверхах гуртожитку;

-  здійснює контроль за виконанням мешканцями гуртожитку правил 

внутрішнього розпорядку;



Комісія зі спортивної та культурно-масової роботи:

-  співпрацюючи з відповідними структурами училища проводить виховну, 

культурно-масову, спортивну роботи, організовує відпочинок, пропагандує 

здоровий способ життя.

Староста поверху:

-  відповідає за виконання правил внутрішнього розпорядку мешканцями па 

поверсі, суворе дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення 

пожежі негайно повинен доповісти черговому гуртожитку, вжити всіх заходів 

для гасіння пожежі, евакуації людей і майна), підтримку чистоти і порядку на 

поверсі, добросовісне виконання графіка чергування учнів на поверсі;

-  розпорядження старости поверху гуртожитку обов'язкові для виконання усіма 

особами, які проживають у гуртожитку, а також відвідувачами ;

-  слідкує за дотриманням тиші після, 22:00;

-  своєчасно доводить до всіх осіб, що мешкають на поверсі накази та 

розпорядження, що стосуються проживання в гуртожитку;

-  слідкує за своєчасним відбуттям відвідувачів;

-  проводить перевірку санітарного стану житлових кімнат, кімнат загального 

користування поверху;

-  не допускає винесення речей і майна з поверху без дозволу коменданту 

гуртожитку.

Староста секції:

-  відповідає за виконання правил внутрішнього розпорядку мешканцями в секції, 

суворе дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі 

негайно повинен доповісти черговому гуртожитку, вжити всіх заходів для 

гасіння пожежі, евакуації людей і майна), підтримку чистоти і порядку в 

секції, добросовісне виконання графіка чергування учнів;

-  розпорядження старости секції обов'язкові для виконання усіма особами, які 

проживають у секції;

-  слідкує за дотриманням тиші після, 22:00;

-  проводить перевірку санітарного стану житлових кімнат секції,


