експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила
користування електричним і газовим обладнанням.
5. Пройти медичний огляд у студентській поліклініці.
6. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати у завідувача
гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни замка здати відповідний
дублікат.
7. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням перепустки.
8. При запрошенні відвідувача до гуртожитку, особисто зустріти його біля
входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити
надання черговому документу, що посвідчує особу (відвідувача), а також
забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провести його до виходу з
гуртожитку не пізніше 22.00 години.
9. Надавати доступ до житлового блоку і житлових комнат завідувачу та
вихователю гуртожитку, керівництву інституту, кураторам академічних груп
та представникам студентської ради гуртожитку.
10. Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі
КМАМ ім. Р.М.Глієра, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і
тепловою енергією.
11. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного
обладнання і меблів.
12. Підтримувати у належному стані кімнату (чистоту і порядок) та місця
загального користування.
13. Брати участь (не менше 2-х годин на місяць) у благоустрої й озелененні
прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, а також у
дрібних роботах громадського характеру для прямої користі мешканців
гуртожитку, в т.ч. у проведенні санітарних днів (представники студентської
ради гуртожитку мають право висловлювати свою думку відносно
доцільності таких робіт).
14. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти
завідувачу гуртожитком.
15. При закінченні навчання або при достроковому припиненні дії договору
здати майно, інвентар, що знаходилось у користуванні, та кімнату у
придатному для проживання стані та виселитися з гуртожитку протягом 14
(чотирнадцяти) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.
2. Дисциплінарні правила, які діють у КМАМ ім. Р.М.Глієра
Мешканцю гуртожитку забороняється:
1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей,
або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання
гуртожитку.
2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої,
електроспоживання яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами
без дозволу завідувача гуртожитком.

3. Зберігати, вживати спиртні напої, наркотичні та токсичні речовини,
знаходитись в гуртожитку у стані алкогольного, наркотичного та токсичного
сп’яніння.
4. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
5. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача
гуртожитком чи проректора з науково-педагогічної роботи та соціальногуманітарних питань і розвитку.
6. Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що
перевищує чутність кімнати. Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години.
7. Залишати сторонніх осіб після 22.00 без письмового дозволу завідувача
гуртожитком.
8. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
9. Передавати перепустку до гуртожитку іншим особам.
3. Заохочення за активну участь у громадському житті в
гуртожитку
За досягнення високих результатів у громадському житті до осіб, які
проживають в гуртожитку КМАМ ім. Р.М.Глієра, можуть застосовуватись
такі засоби заохочення:
– подяка в наказі по Академії або відповідному підрозділу;
– матеріальне заохочення;
– нагородження грамотою;
– нагородження цінним подарунком.
4. Заходи дисциплінарного та громадського впливу
за порушення цих Правил
1. За порушення цих Правил до осіб, які проживають в гуртожитку КМАМ
ім. Р.М.Глієра, може бути застосовано заходи громадського впливу зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку
або один із заходів дисциплінарного стягнення:
– догана;
– виселення.
2. Особу, яка проживає в гуртожитку КМАМ ім. Р.М.Глієра, може бути
виселено ректором Академії в таких випадках:
– за власним бажанням за його особистою письмовою заявою після
погашення ним боргу за фактичне проживання в гуртожитку;
– за грубе порушення встановлених цими Правилами норм поведінки;
– появу на заняттях та в гуртожитку в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп'яніння;
– вчинення злочину, встановленого обвинувальним вироком суду, що набрав
законної сили;

– вчинення адміністративного проступку, встановленого постановою органу,
до компетенції якого входить накладання адміністративних стягнень, що
набрала законної сили;
– вчинення іншого правопорушення або аморального вчинку, не сумісного з
продовженням навчання у студентському колективі;
– за станом здоров’я за наявності висновку лікарсько-консультативної
комісії або відмови пройти медичний огляд у студентській поліклініці та
обстеження на предмет відсутності хвороб;
– протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати гуртожитку;
– незгоди мешканця зі зміною вартості за проживания;
– використання наданого майна не за призначенням або порушення прав та
інтересів третіх осіб;
– відрахування мешканця з КМАМ ім. Р.М.Глієра, а також надання
мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання;
– порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України,
Правил внутрішнього розпорядку
КМАМ ім. Р.М.Глієра, Правил
проживання у студентському гуртожитку КМАМ ім. Р.М.Глієра та інших
правил;
– при несплаті за проживання понад 3-х місяців чи відмові відшкодовувати
(оплатити) за додатково встановлене електричне обладнання чи пристрої
електроспоживання;
– якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці;
–за невиконання умов угоди на проживання в гуртожитку КМАМ ім.
Р.М.Глієра.
5. Додаткові положення
1. КМАМ ім. Р.М.Глієра не несе відповідальність за збереження майна
мешканця гуртожитку, крім майна, переданого до камери схову.
2. У разі заподіяння збитків майну КМАМ ім. Р.М.Глієра: житловим
приміщенням, місцям загального користування, м’якому чи твердому
інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі КМАМ
ім. Р.М.Глієра, чи третім особам мешканець зобов’язаний відшкодувати їх у
повному обсязі згідно з чинним законодавством України.
3. Перевірку за дотриманням виконання цих Правил здійснюють завідувач та
вихователь гуртожитку, керівництво Академії, куратори академічних груп та
представники студентської ради гуртожитку.
4. Дострокове виселення з гуртжитку означає втрату права на проживання у
студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов’язаний звільнити
кімнату та повернути у належному стані прийняте майно та інвентар.
Реєстрація не дає права на проживання у гуртожитку.

