НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Правила внутрішнього розпорядку
в гуртожитках університету
Умови проживання:
Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
Вхід до гуртожитку дозволяється:
- мешканцям даного гуртожитку по пред’явленню перепустки вхід в гуртожиток
цілодобово.
- гостям вхід з 8:00 до 23:00.
При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють охороні документ, що посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканці до яких прийшли відвідувачі, залишають свою перепустку разом з документами гостей. Відповідальність
за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці до яких прийшли відвідувачі;
- культурно-масові заходи у гуртожитках здійснюються за планом, розробленим
студентською радою за погодженням з дирекцією студмістечка,деканатом, радою
самоврядування. Усі заходи повинні закінчуватися до 22:00 години. З 22:00 годин
до 8:00 годин ранку в гуртожитку повинна додержуватися тиша.
Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню.
Щоденно виконують роботи по підтриманню порядку і чистоти в своїх жилих кімнатах, блоках та місцях загального користування (коридори, кухні, тощо).
Мешканці гуртожитку мають право:
- користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
- обирати ограни студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до її
складу;
- брати участь через студраду у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля;
- звертатися із скаргами до керівництва студмістечка, проректора, деканат
Мешканці гуртожитку зобов’язані:
- знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку ( під підпис);
- дотримувати чистоту і порядок в жилих кімнатах, місцях загального користування, кухнях, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки;
- дбайливо ставитися до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;
- при заселені у гуртожиток здати запасні ключі від блоку та кімнати( термін-1 тиждень після заселення);
- своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком
(сплата посеместрово).

- особисті речі, що не потребують щоденного користування, здавати до камери
зберігання. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;
- при залишені кімнати студент повинен вимкнути світло, зачинити вікна та перекрити воду;
- своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та
меблів;(книги заявок на 1 поверсі, біля охорони).
- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством;
- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти адміністрацію
студмістечка і студраду гуртожитку;
- дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами;
- при залишені гуртожитку на довгий час (більше 3 діб ), а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати завідуючого гуртожитком (вказати
адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати завідуючому гуртожитком, а особисті речі – до камери схову.
Мешканцям гуртожитку забороняється:
- приносити, зберігати та вживати спиртні напої, в тому числі і пиво,наркотичні або
токсичні речовини, перебувати в стані алкогольного, токсичного, або наркотичного
сп’яніння, палити в приміщеннях гуртожитків та на території студмістечка ;
- самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
- переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої, або виносити із кімнат;
- наклеювати або прибивати на стінах і шафах об’яви, розклади, фотографії, малюнки та інше;
- проводити переробку і ремонт електроустаткування, приносити та використовувати електроопалювальні прилади в жилих кімнатах, не використовувати заборонені угодою електроприлади та електротехніку;
- самовільно замінювати дверний замок;
- залишати сторонніх осіб після 23:00 годин, а також на ночівлю;
- створювати шум, а також вмикати радіо-телевізійну апаратуру на гучність, яка
перевищує чутність кімнати;
- тримати домашніх тварин.
- виносити сміття на кухні та коридори.
Стягнення:
За порушення правил внутрішнього розпорядку на мешканців накладаються стягнення:
 попередження;
 догана
 не поселення в гуртожиток на наступний семестр, виселення з гуртожитку.
 виключення із університету.
Стягнення мешканцям гуртожитків, у встановленому порядку виносяться ректором, проректорами навчального закладу, директором студмістечка за поданням завідуючих гуртожитків та студради за погодженим із студентською профспілкою
Витяг з положення "Про студентський гуртожиток навчального закладу "

