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Загальні положення
1. Дане Положення, що розроблено відповідно до «Положення про студентський
гуртожиток вищого навчального закладу», затвердженого Наказом Міністерства освіти і
науки України 13 листопада 2007 р. № 1004, діючих нормативно-правових актів України,
регламентує функціонування студентського гуртожитку Львівської національної
музичної академії імені М.В.Лисенка (надалі - ЛНМА або Академія), визначає порядок
надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, користування цим
гуртожитком та його утримання, правила внутрішнього розпорядку (далі - Положення).
2. Студентський гуртожиток ЛНМА призначений для проживання на період
навчання іногородніх студентів, слухачів, асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів
тощо (далі - Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
3. Іноземні громадяни, які навчаються в ЛНМА, розміщуються в гуртожитку на
загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативноправовими актами. Для розміщення іноземних студентів можуть встановлюватись
поліпшені умови проживання.
Іноземні громадяни, які прибувають для навчання в ЛНМА ім. М.В. Лисенка в
обов’язковому порядку реєструють місцем проживання студентський гуртожиток
Академії, згідно з положеннями Закону України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні». За їх заявою вони можуть проживати поза межами
студентського гуртожитку Академії.
4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися адміністрацією
академії для поселення працівників академії та/ або інших осіб із забороною їм подальшої
приватизації житла.
5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають
приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню Студентами для проживання
сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне
мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може
здійснюватися Академією за поданням завідуючого гуртожитку або профспілкової
організації студентів.
6. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми
навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період
проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця

з

проживання.
7. Поселення Студентів до гуртожитку академії здійснюється рішенням ректора
ЛНМА або проректора з адміністративно-господарської роботи ЛНМА на підставі
ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається договір на
проживання у студентському гуртожитку Львівської національної музичної академії імені
М .В.Лисенка.
8. Під гуртожиток надано спеціально збудований будинок. Не допускається
розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах і цокольних
поверхах.
9. Студентський гуртожиток академії підпорядковується ректору ЛНМА і може
здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі вищого
навчального закладу.
10. Студентський гуртожиток ЛНМА є гуртожитком для проживання окремих
осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не
знаходяться між собою в сімейних стосунках).
11. Працівники академії, як виняток, можуть бути поселені в студентський
гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора без будь-якого
погодженням з органами студентського самоврядування.
12. Проживання в студентському гуртожитку сторонніх осіб без дозволу
керівництва академії, розміщення підрозділів вищого навчального закладу, а також інших
організацій забороняється.
13. Гуртожиток академії, крім основного призначення, може надавати за окрему
плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та
нормативними актами.
14. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання,
самостійної навчальної роботи, відпочинку, виховної роботи. Приміщення санітарнопобутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними
нормами та правилами утримання гуртожитків.
15. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами
внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку Львівської національної музичної
академії імені М.В.Лисенка, що розробляються на підставі цього Положення і
затверджуються ректором академії за погодженням з профспілковою організацією
студентів.
16. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими
інструкціями, затвердженими ректором академії.
Надання житлового місця в гуртожитках
17. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання,
права і обов’язки визначаються даним Положенням.
18. Розподіл місць проживання у гуртожитку здійснюється рішенням ректора
академії та/або проректора з адміністративно-господарської роботи із додержанням
санітарних норм.
19. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються деканами
факультетів на підставі поданих Студентами заяв, які у встановленому порядку завізовані
Головою студентського самоврядування, деканом факультету та проректором з АГР, і
затверджуються ректором Академії.
20. Обов’язковому поселенню у студентський гуртожиток ЛНМА (при наявності
відповідної заяви та документів, підтверджуючих пільговий статус) підлягають наступні
студенти денної форми навчання:
- діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з їх числа віком
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від 18 до 23 років (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- громадяни, які мають статус постраждалих та діти із числа потерпілих від
Чорнобильської катастрофи (згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
- діти шахтарів, для яких це передбачено Законом України «Про підвищення
престижності шахтарської праці»
- інші категорії осіб, у випадках передбачених законодавством.
Під час поселення студентів перевага надається:
- студентам-інвалідам І-ІІІ груп;
- студентам з багатодітних родин (троє і більше дітей);
- студентам з малозабезпечених сімей;
- студентам, у яких один з батьків помер (загинув).
Пільги на проживання у студентському гуртожитку надаються згідно чинного
законодавства України. Кожен окремий випадок щодо можливості надання пільги на
проживання у гуртожитку подається деканами факультетів на розгляд Ректорату.
21. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку між Студентом та
Академією укладається Договір на проживання в гуртожитку, Студенту видається ордер
(направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному
житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку, номер кімнати,
ліжко-місце.
22. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитках,
оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується
призначеними для цього особами. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в
установленому порядку як документи суворої звітності.
23. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити
паспорт і здати завідувачу гуртожитку ордер (направлення) на право зайняти місце в
гуртожитку, копію паспорта та копію квитанції про здійснення попередньої оплати за
проживання у студентському гуртожитку.
24. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, по
акту прийому-передачі передається майно кімнати, твердий та м'який інвентар.
Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього
розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки. Інструктаж проводиться
інженером з експлуатації, спостерігачем-пожежним та завідувачем гуртожитку і
фіксується в окремому журналі. Відмітка про проходження інструктажу та ознайомлення
із Правилами внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку може ставитись й у
Договорі на проживання. Проживаючий у гуртожитку несе відповідальність згідно
чинного законодавства.
25. Документи на реєстрацію місця проживання подаються Студентом
паспортисту Академії у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ
України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано житло.
26. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку,
подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.
27. У разі непередбачених обставин та/або з поважних причин Студенти, які
проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за
рішенням адміністрації гуртожитку.
28. Випускники, що бажають продовжити навчання в магістратурі, аспірантурістажуванні чи аспірантурі зобов’язані в термін до 01 липня року випуску подати заяву на
ім’я проректора з АГР з подальшим її погодженням ректора ЛНМА для збереження за
собою місця проживання на час вступних іспитів з відповідною оплатою. Особи, які не
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пройшли за конкурсом звільняють місце в гуртожитку протягом трьох днів. Особи, що
пройшли за конкурсом мають першочергове право на проживання у займаній ними
кімнаті на наступний навчальний період.
Користування гуртожитком. Умови проживання
29. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього
гуртожитку до 2400 години вільно, а з 2400 до Об00 - із записом у спеціальному журналі.
30. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 23 00. При вході до
гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і
реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний
особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести
відвідувача при його виході з гуртожитку.
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними
Правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.
31. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який
розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з деканами
факультетів Академії та завідувачем гуртожитку Усі заходи повинні закінчуватись до
23 00.
32. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, обирається
староста. На кожному поверсі гуртожитку з числа його мешканців рішенням
студентського самоврядування призначається відповідальний староста.
33. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських
робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та
загального користування тощо).
34. Відповідальний староста на поверсі розробляє та подає на затвердження
студентського самоврядування графік чергування по поверсі. На старосту поверху та
чергового покладається відповідальність за дотримання порядку на поверсі, збереження
майна загального користування відповідного поверху.
35. Студент, який поселився у гуртожиток, несе повну відповідальність за
збереження наявного у його кімнаті державного майна, майна загального користування,
утримання його в належному санітарно-епідемічному стані і естетичному вигляді.
Студент повністю відшкодовує усі завдані ним збитки.
36. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного
та спортивного призначення;
- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, а також
усунення недоліків, які виникли не з вини проживаючого;
- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до
їхнього складу;
- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у
вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації
культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові
умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам
обладнання та утримання гуртожитків, до ректора або проректора з АГР Академії, інших
установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
- користуватися пральними машинами, за плату, встановлену власником
пральних машин;
- користуватися телекомунікаційними послугами, зокрема інтернетом, за плату,
встановлену компанією, що надає такі послуги.
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37.

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
- знати та дотримуватись вимог даного Положення;
- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
- відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків;
- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він
користується;
- при наявності музичних інструментів, що належать Академії, (зокрема,
фортепіано) в кімнатах, студенти зобов’язані утримувати їх у належному стані та
своєчасно оплачувати за користування ним відповідно до нарахування;
- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального
користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло,
електроенергію, газ і воду;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку,
а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;
- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання
і меблів;
- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача
гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку у письмовій формі;
- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки, що виникли з його вини,
відповідно до законодавства;
- дотримуватись тактовності, коректності, поваги та норм етики і моралі у
спілкуванні із адміністративно-господарським персоналом гуртожитку, студентами,
уникати ситуацій, що принижують людську гідність;
- уникати створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнення таких ситуацій
врегульовувати їх на засадах поваги й толерантності;
- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
- попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий
час (більше 5 діб);
- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на
проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і
кімнату в належному стані (такому, в якому дане майно та кімната перебували на момент
його отримання, враховуючи його фізичний знос) та виселитися з гуртожитку в тижневий
термін.
38.
Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
- Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із
завідувачем гуртожитку та проректором з АГР;
- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого
або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і
ремонтувати електроустаткування;
- зберігати та користуватися будь-якими електрообігрівачами, електроплитами,
прасками, холодильниками в житлових кімнатах, які не отримані ним як майно Академії
при поселенні у гуртожиток;
- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу декана
факультету та погодження завідувача гуртожитку і голови студентського
самоврядування;
- залишати сторонніх осіб після 23 00 без письмового дозволу завідувача
гуртожитку;
- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні
речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного
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сп'яніння;
- порушувати тишу з 2200 до 07°°;
- незалежно від часу доби створювати шум, а також вмикати телевізійну,
комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
- тримати в гуртожитку тварин.
39. У кімнатах гуртожитку забороняється:
зберігати легкозаймисті та горючі рідини, балони з горючим або стисненим газом;
зберігати та користуватися будь-якими електрообігрівачами, електроплитами,
прасками, холодильниками в житлових кімнатах, які не отримані ним як майно Академії
при поселенні у гуртожиток;
обгортати лампи електроосвітлення різними матеріалами;
користуватись електролампами більше тієї потужності, яка передбачена заводомвиробником для даного типу світильника;
залишати включене освітлення перед виходом з кімнати;
користуватись відкритим вогнем (запальнички, сірники, свічки тощо);
доторкатись та підносити вогонь до сповіщувачів та приводів системи сигналізації і
оповіщення про пожежу.
користуватись прасками у житлових кімнатах (для використання даних приладів у
студентському гуртожитку відведено спеціальні місця).
Студентам забороняється зберігати в будь-яких приміщеннях гуртожитку
(включаючи житлові кімнати) транспортні засоби, зокрема: велосипеди,
електровелосипеди, самокати, електросамокати, скутери, моторолери, мотоцикли та
інші засоби пересування, окрім спеціальних візків-крісел та електровізків-крісел для
студентів з обмеженими можливостями, що користуються ними.
40. Мешканцю у користування надається ліжко, шафа, тумба, стіл та інший
інвентар, в разі наявності. Про передачу у користування твердого та м’якого інвентарю
складається акт приймання-передачі, що є невід’ємною частиною Договору на
проживання у студентському гуртожитку ЛНМА.
41. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов
проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у
гуртожитку, можуть бути заохочені. Форма та розмір заохочень визначається
адміністрацією Академії.
42. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та Положення
на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
- зауваження;
- догана;
- матеріальне відшкодування завданих збитків;
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
- розірвання Договору на проживання у гуртожитку та виселення;
- виключення з Академії;
- інші стягнення, передбачені нормами чинного законодавства.
Вищезазначений перелік стягнень не є взаємовиключним в кількості накладення
стягнень, а також не встановлює обов’язкову послідовність їх накладення
43. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку,
виносяться керівництвом Академії за поданням органу студентського самоврядування.
44. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний)
період визначається з урахуванням їх побажань керівником Академії.
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Виселення із студентських гуртожитків
45. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях,
залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня
оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, - у триденний
термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які
не зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу
наказу про зарахування.
46. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні),до
моменту звільнення гуртожитку, студенти подають не пізніше ніж за два тижні до
виселення власноруч написану заяву про виселення, завіряють її у зав. гуртожитком та у
проректора з АГР та здають на реєстрацію у приймальну ректора. Також надають
документи для зняття з реєстрації та військового обліку, передають по акту прийомупередачі адміністрації гуртожитку майно, надане їм на період перебування у гуртожитку,
заповнюють обхідний лист та погашають заборгованість за проживання.
47. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні),
розірванні Договору на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають
його в установленому порядку в тижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
48. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства
України. У разі порушення Студентом Договору на проживання в гуртожитку він
виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
49. При наявності боргу в оплаті за проживання або завданих матеріальних
збитків, адміністрація Академії має право провести їх відшкодування в судовому
порядку.
50. Студенти, які перебувають в академічних відпустках, як правило, виселяються
з гуртожитку на весь період такої відпустки.
Плата за житло та послуги
51. Нарахування коштів по сплаті за проживання проводиться на основі наказу
Про оплату за проживання у студентському гуртожитку ЛНМА на відповідний
навчальний рік та згідно поданих заяв на проживання.
52. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його
утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які
проживають у гуртожитку.
53. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку встановлюється
ректором Академії і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку
розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
54. Враховуючи наявність поліпшених умов проживання, для іноземних студентів
може встановлюватись вища плата за проживання у гуртожитку ніж для інших категорій
студентів.
55. Оплата за житло та надані послуги здійснюється авансовано за навчальний рік
або з дозволу адміністрації Академії за пів року в повному обсязі до початку навчального
семестру.
56. У випадку наявності заборгованості в оплаті за проживання, адміністрація
Академії має право на виселення такого Студента з гуртожитку зі стягненням боргу та
передбачених чинним законодавством та договором на поселення штрафних санкцій в
судовому порядку. Адміністрації категорично заборонено поселяти в гуртожиток
боржників.
57. Особи, які зареєстровані у студентському гуртожитку Академії, але з будьяких причин не проживають в ньому, зобов’язані вчасно здійснювати оплату за
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проживання у визначеному розмірі. Непроживання в гуртожитку Академії на протязі
певного часу (в разі не зняття з реєстрації) не надає право Студенту на повернення
коштів, сплачених за проживання у такий період.
58. Студенти-іноземці та внутрішньо переміщені особи, що зареєстровані в
студентському гуртожитку Академії, однак виявили бажання проживати поза межами
гуртожитку із збереженням місця реєстрації, подавши відповідну заяву, звільняються від
оплати за проживання.
59. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у
гуртожитку, сплачуються окремо.
Обов’язки керівництва Академії
60. Керівництво Академії повинно дотримуватись Положення про студентський
гуртожиток, Договору, укладеного зі Студентом, та норм чинного законодавства.
61. Керівництво Академії здійснює безпосереднє керівництво господарською
діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з
додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
62. Керівництво Академії зобов'язане:
- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до
встановлених санітарних норм та правил;
- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим інвентарем
відповідно до встановлених норм;
- забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним
обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та
прибирання гуртожитку і прилеглої території;
- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку;
- своєчасно організовувати проведення ремонту приміщень загального
користування гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані
закріплену територію та зелені насадження;
- здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку,
приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку,
інформувати їх про прийняті рішення;
- надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові
послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи,
самостійного навчання;
- укомплектовувати
штати
гуртожитку
в
установленому
порядку
обслуговуючим персоналом;
- сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні
питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;
- інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього
проживання та побуту;
63. На завідувача гуртожитку покладається обов’язок:
- проводити поселення в гуртожиток на підставі наявності відповідних документів;
- ознайомлювати мешканця, при вселенні в гуртожиток, з Положенням про гуртожиток,
правилами пожежної і техніки безпеки;
- слідкувати за утриманням приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими
санітарними нормами та правилами;
- контролювати забезпечення гуртожитку необхідним обладнанням, інвентарем,
інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і
прилеглої території;
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- своєчасно надавати заявки керівництву Академії на ремонт гуртожитку, інвентарю,
обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
- забезпечувати та контролювати проведення відповідних ремонтних робіт будинків,
приміщень гуртожитків, території;
- переселяти, в разі необхідності, при гострих захворюваннях і відсутності можливості
госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;
- надавати пропозиції керівництву Академії щодо укомплектування штату гуртожитку в
установленому порядку обслуговуючим персоналом;
- сприяти студентській раді гуртожитку в розвитку студентського самоврядування з
питань праці, побуту і відпочинку мешканців;
- вести облік зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання гуртожитку та
покращення житлово-побутових умов;
- подавати керівнику (адміністрації) Академії пропозиції стосовно покращення умов
мешкання в гуртожитку;
- слідкувати за забезпеченням необхідного теплового режиму в усіх приміщеннях у
відповідності з встановленими нормами комфортності;
- своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
- в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках
культурно-виховної, спортивної роботи, їдалень і буфетів.
64. Керівництво Академії спільно з органами студентського самоврядування та
первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі
конфліктні ситуації.
65. Керівництво Академії спільно з органами студентського самоврядування та
первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони
для проведення робіт на території гуртожитку.
66. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному
проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного
обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з
усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації,
наладки та регулювання інженерного обладнання.
67. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо
виконати без відселення, Академія не зобов’язана на період проведення ремонтних робіт
забезпечувати студентів житлом.

Проректор
з адміністративно-господарської роботи

Провідний юрисконсульт

О.Довбак

