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Слов’янськ, 2020 



З метою підтримання внутрішнього розпорядку, попередження 

антиправових та адміністративних порушень на території гуртожитку 

утворюються мобільні оперативні загони з числа добре встигаючих, фізично 

підготовлених і дисциплінованих студентів, що проживають у гуртожитках 

на добровільних засадах, які пройшли інструктивні  заняття. 

О Б О В ’ Я З К И 

Члена оперативного студентського загону 

1. Здійснювати чергування в гуртожитку згідно з графіком, 

складеного командиром загону і комендантом гуртожитку. Члени 

оперативного загону чергують з червоню пов’язкою на руці.  

2. Під час оперативного чергування слідкувати за виконанням усіма 

відвідувачами правил відвідування тих, хто проживає в гуртожитку. Не 

допускати перебування  в гуртожитку осіб у стані алкогольного сп’яніння, а 

також тих, хто викликає підозру і можуть нанести мешканцям матеріальний 

та моральний збиток. 

3. Слідкувати за дотриманням проживаючих та відвідувачами 

пожежної безпеки.  

4. Перед чергуванням упевнитися, що на всіх поверхах гуртожитку 

немає порушень громадського порядку, пожежної та електробезпеки, а 

кількість сторонніх осіб відповідає документам та записам у черговій по 

гуртожитку. 

5. За 30 хвилин до закінчення пересування в гуртожитку 

ознайомитися в чергової з наявністю сторонніх осіб і у випадку їх 

присутності запропонувати їм у ввічливій формі покинути гуртожиток. 

6. У випадку виникнення в гуртожитку ситуації кримінального або 

адміністративного порушення внутрішнього порядку разом з черговою по 

гуртожитку відразу повідомити  про те, що сталося в міський відділ міліції по 

телефону 102, чекають їх прибуття  і повідомляють їм про те, що сталося і в 

подальшому діють у відповідності з їх розпорядженням. Вранці наступного 

дня повідомити ректорат про те, що сталося. 



7. У випадку виникнення пожежної небезпеки разом з  черговою 

повідомити про це по телефону 101 і чекати їх прибуття, діючи при цьому 

згідно з тими інструкціями, що наявні. 

8. При отриманні сигналу про виклик чергової по гуртожитку 

відразу у відповідності зі своїми службовими обов’язками та інструкціями 

про внутрішній розпорядок у гуртожитках ДДПУ. 

9. По закінченні чергування зробити запис про все, що сталося у 

журналі і поставити особистий підпис і дату.  

Часи чергування з 18-00 до 23-00. 

ЧЛЕНУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАГОНУ ЗАБОРОНЕНО: 

1. Порушувати графік чергування і покидати гуртожиток під час 

чергування. 

2. У ситуаціях, коли виникає необхідність захистити честь та 

гідність студентів, що проживають в гуртожитку, не допускати випадків 

перевищення достатньої необхідності при застосуванні фізичної сили, 

максимально намагаючись уникнути цього. 

Прикінцеві положення 

1. Положення вводиться в дію з наступного дня після його 

затвердження наказом ректора. 

2. Зміни та доповнення до Положення вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рішенням вченої ради університету або відповідного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положення скасовується. 

3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за 

виконання його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх 

функціональних обов’язків. 
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