МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
« 06 » серпня 2018 р.

м. Ізмаїл

№ 159

Щодо поселення до гуртожитків ІДГУ
на 2018-2019 навчальний рік
У зв’язку з початком 2018-2019 навчального року та згідно з Положенням
про студентський гуртожиток Ізмаїльського державного гуманітарного
університету
НАКАЗУЮ:
І.
1. Призначити комісію з поселення до гуртожитків університету
(далі - Комісія) у складі:
Голова комісії
Бойчев І.І., помічник ректора
Члени комісії:
Загарій А.І., директор студмістечка;
Савчук Л.П., комендант гуртожитку № 1;
Сердюченко З.І., комендант гуртожитку № 2;
Радова С.П., паспортист
Голова студентської ради гуртожитків ІДГУ.
2. Порушників правил проживання, а також студентів ІДГУ та інших осіб, які
ухилялися від сплати та мають борг за проживання у 2017-2018 навчальному році,
до гуртожитку не поселяти.
3. Визначити наступні дні для поселення студентів ІДГУ:
27.08.2018 з 09.00 - факультет української філології та соціальних наук;
28.08.2018 з 09.00 - факультет іноземних мов;
29.08.2018 з 09.00 - педагогічний факультет;
30.08.2018 з 09.00 - факультет управління, адміністрування та інформаційної
діяльності.
4. Процедуру поселення провести в ауд. № 100-а гуртожитку № 1 за адресою:
м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12/1.

5. Для поселення до гуртожитку ІДГУ студентам необхідно надати Комісії
наступні документи:
- 2 фотокартки (3х4 см);
- медичні довідки про проходження огляду на педикульоз та флюорографію;
- квитанцію про оплату проживання за 2018-2019 навчальний рік;
- заповнений «Договір про наймання житлового приміщення студентами
ІДГУ» у 2-х екземплярах.
6. Укласти відповідні Договори з особами при поселенні до гуртожитків ІДГУ.
Відповідальні: провідний юрисконсульт,
директор студмістечка, коменданти гуртожитків № 1, № 2.
7. Студентам, які поселяються до гуртожитку ІДГУ, видати перепустки на
право проходу до гуртожитку ІДГУ встановленого зразка.
Відповідальний: директор студмістечка.
8. За результатами роботи Комісії підготувати проект наказу по університету
про поселення студентів до гуртожитків ІДГУ у 2018-2019 навчальному році.
Відповідальний: директор студмістечка.
ІІ.
1. Відповідно до Розділу V Положення про студентський гуртожиток
Ізмаїльського державного гуманітарного університету встановити наступну
вартість за проживання в гуртожитках ІДГУ за одне ліжко-місце:
грн. за одне ліжко-місце в місяць
гуртожиток № 1 гуртожиток № 2
Студенти ІДГУ (бюджет, контракт)
520
480
Сторонні особи
700
650
2. Сторонні особи сплачують за проживання в гуртожитках у розмірі
відповідної до кошторису вартості проживання щомісячно за усі ліжко-місця в
кімнаті та блоку, виходячи з вартості одного ліжко-місця в гуртожитку. У разі
незгоди з умовами договору і відмовою від його підписання, особа повинна
звільнити кімнату або блок в установлений законодавством термін.
3. Визначити блоки № 123, 127, 211 гуртожитку № 1 за адресою: м. Ізмаїл, вул.
Рєпіна 12/1, гостьовими для проживання батьків та інших осіб (оплата за проживання
за квитанціями через бухгалтерію ІДГУ).
Встановити вартість проживання однієї особи - 100 грн. на добу.
ІІІ.
1. Контроль за виконанням наказу покласти на помічника ректора Бойчева І.І.

Ректор

Я.В. Кічук

