
«Затверджено»  

наказом ректора  

від 07.08.2018 р. № 107 

 

Заходи  

щодо удосконалення організації умов проживання студентів та  

експлуатації майна гуртожитків Сумського НАУ 

 
№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

І. Організаційно-виховні заходи 

1. Провести загальні збори мешканців усіх 

гуртожитків з питань дотримання правил 

проживання у гуртожитках та 

відповідальності за їх порушення, згідно 

Положення про студентський гуртожиток 

Сумського НАУ 

Протягом  

19-22.03.2018 

Божко О.П., завідувачі 

гуртожитків, вихователі 

2. Створити Студентську раду гуртожитків 

СНАУ  

До 26.03.2018 Божко О.П.,  

Калюжний М.С. 

3. Впровадити систему щоденних перевірок 

санітарного стану місць загального 

користування гуртожитків (із внесенням 

результатів перевірки до відповідного 

журналу) 

Щодня Божко О.П., завідувачі 

гуртожитків, вихователі (згідно 

своїх посадових інструкції) 

4. Запровадити графіки потижневого 

чергування мешканцями кімнат на своїх 

секціях з метою підтримання достатнього 

санітарного стану  

До 19.03.2018 Завідувачі гуртожитків, вихователі, 

старости гуртожитків та секцій 

5. Розробити графіки відвідування 

гуртожитків викладачами посеместрово 

Щосеместру  Заступники деканів з виховної 

роботи 

6. Систематично проводити засідання 

старост гуртожитків та секцій  

Щопонеділка Вихователі гуртожитків 

7. Систематично відвідувати гуртожитки з 

метою вивчення умов проживання 

студентів (з відповідним звітом та 

пропозиціями) 

Щотижня  Синенко О.О., Божко О.П., 

заступники деканів з виховної 

роботи, Калюжний М.С.,  

Зелена Т.В. (згідно своїх посадових 

інструкції) 

8. Провести серед студентської молоді, які 

проживають у гуртожитках,  заходи 

спрямовані на популяризацію та 

утвердження здорового і безпечного 

способу життя, культури поведінки, 

профілактики тютюнопаління, вживання 

алкогольних та психотропних речовин 

(лекції, бесіди, круглі столи, акції, 

флешмоби, тижні здорового способу 

Протягом 

навчального 

року постійно 

Божко О.П., вихователі 

гуртожитків, Калюжний М.С., 

Зелена Т.В. (із залученням 

відповідних фахівців медицини та 

правоохоронних органів) 



життя тощо) 

9. Організовувати змістовне дозвілля 

студентської молоді у вільний від 

навчання час, проводити культурно-

мистецькі акції, спортивні змагання, 

туристичні подорожі тощо 

Протягом 

навчального 

року постійно 

Божко О.П., вихователі 

гуртожитків, Калюжний М.С., 

Зелена Т.В. 

10. Щосеместрово проводити конкурси на 

кращу кімнату, секцію з визначенням 

переможців та їх стимулювання 

Щосеместрово Божко О.П., вихователі 

гуртожитків, Калюжний М.С., 

Зелена Т.В. 

11. Оформити інформаційні стенди у 

гуртожитках з питань профілактики 

правопорушень серед студентської молоді, 

заборони паління та вживання 

алкогольних, психотропних речовин та 

адміністративної відповідальності за такі 

вчинки (включити обов’язково витяги із 

законів та підзаконних нормативно-

правових актів) 

До 21.03.2018 Завідувачі гуртожитками, 

вихователі  

ІІ. Підтримання належного санітарно-технічного стану гуртожитків 

1. Усунути недоліки, виявлені черговими під 

час перевірки стану гуртожитків 

09.03.2018   

До 19.03.2018 Шпетний М.Б., Шкробот Г.В., 

Басанець Ю.М., Голуб Е.В. 

2. Передбачити у плані фінансових витрат 

факультетів кошти на придбання  

електричного та сантехнічного обладнання 

для усунення  непередбачених аварійних 

випадків 

До 19.03.2018 Коваленко М.П., Шпетний М.Б., 

декани факультетів 

3. Придбати, у тому числі за кошти 

внутрішнього бюджету студентського 

самоврядування, необхідні урни для 

роздільного збору відходів у  місцях 

загального користування  гуртожитків  

До 01.05.2018 Завідувачі гуртожитків,  

Калюжний М.С., Зелена Т.В. (за їх 

згодою) 

4. Запровадити графіки чергових з числа 

обслуговуючого персоналу (слюсар-

електрик, слюсар-сантехнік, столяр, 

прибиральниця) у вихідні та святкові дні 

До 19.03.2018 Шпетний М.Б., Спаських С.І., 

Саєнко А.В. 

5. Проводити систематичне вивчення стану 

електричного та сантехнічного обладнання 

на секціях у гуртожитках 

 

Щодня Завідувачі гуртожитків,  

Басанець Ю.М., 

Голуб Е.В. 

6. Забезпечити належний санітарно-

гігієнічний стан гуртожитків шляхом 

дезінфекції, дератизації, дезінсекції тощо 

 

Постійно Синенко О.О., 

завідувачі гуртожитків 

ІІІ. Перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази гуртожитків СНАУ 



 

 

Начальник відділу з організації  

виховної роботи зі студентами                                                                   О.П. Божко 

1. Розробити перспективну програму 

капітального ремонту гуртожитків на 3 

роки 

До 02.04.2018 Коваленко М.П., 

Шпетний М.Б. 

2. Щорічно передбачати у фінансових планах 

витрат університету кошти на придбання 

електричного та сантехнічного обладнання 

для повноцінного функціонування 

гуртожитків з повною заміною 

обладнання, яке прийшло до повної 

непридатності (у тому числі заміна 

магістральних труб у підвальних 

приміщеннях ) 

Щороку до  

1 січня 

Коваленко М.П.,  

Шпетний М.Б. 


