МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
« 16 » липня 2020 р.

м. Ізмаїл

№ 82

Про поселення до гуртожитків ІДГУ
на 2020-2021 навчальний рік
У зв’язку з початком 2020/2021 навчального року відповідно до «Положення
про студентський гуртожиток Ізмаїльського державного гуманітарного університету»
НАКАЗУЮ:
І.
1.1. Призначити комісію з поселення до гуртожитків ІДГУ (далі - Комісія) у складі:
Голова комісії:
Маніта В.О., керівник студентської служби
Члени комісії:
Нанівська Ж.Є., директор студмістечка
Савчук Л.П., комендант гуртожитку № 1
Сердюченко З.І., комендант гуртожитку № 2
Радова С.П., паспортист
Нягу В.В., голова студентської ради гуртожитків ІДГУ
1.2. Порушників правил проживання в гуртожитку, а також студентів ІДГУ та
інших осіб, які ухилялися від сплати та мають борг за проживання у 2019/2020
навчальному році до гуртожитку не поселяти.
1.3. Визначити наступні дні для поселення здобувачів вищої освіти ІДГУ:
1.3.1. Для студентів 2-4 курсу ОС «бакалавр», 2 курсу ОС «магістр»
25.08.2020 з 09.00 - факультет української філології та соціальних наук;
26.08.2020 з 09.00 - факультет іноземних мов;
27.08.2020 з 09.00 - педагогічний факультет;
28.08.2020 з 09.00 - факультет управління, адміністрування та інформаційної
діяльності.
1.3.2. Для студентів 1 курсу ОС «бакалавр», 1 курсу ОС «магістр»
15.09.2020 з 09.00 - факультет української філології та соціальних наук;
16.09.2020 з 09.00 - факультет іноземних мов;
17.09.2020 з 09.00 - педагогічний факультет;
18.09.2020 з 09.00 - факультет управління, адміністрування та інформаційної
діяльності.
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1.4. Процедуру поселення провести в ауд. № 100а гуртожитку № 1 за адресою:
м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12/1.
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 не менше ніж за один семестр 2020/2021
навчального року;
- заповнений «Договір про наймання житлового приміщення студентами ІДГУ» у
2-х примірниках.
1.6. Забезпечити суворе дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Під час
проведення процедури поселення керуватись вимогами Постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», в
залежності від визначеного рівню епідемічної небезпеки поширення COVID-19
(«зелений», «жовтий», «помаранчевий», «червоний»).
1.7. Укласти відповідні Договори з особами при поселенні до гуртожитків ІДГУ.
Відповідальні: провідний юрисконсульт, директор студмістечка,
коменданти гуртожитків № 1, № 2.
1.8. Студентам, які поселяються до гуртожитку ІДГУ, видати перепустки на право
проходу до гуртожитку ІДГУ встановленого зразка.
Відповідальний: директор студмістечка.
1.9. За результатами роботи Комісії підготувати проєкт наказу по університету про
поселення студентів до гуртожитків ІДГУ у 2020/2021 навчальному році.
Відповідальний: директор студмістечка.
ІІ.
1. Встановити наступну оплату за проживання в гуртожитках для студентів ІДГУ:
 гуртожиток № 1 – 520 грн.
 гуртожиток № 2 – 500 грн.
ІІІ.
1. Контроль за виконанням наказу покласти на Маніту В.О.

В. о. р е к т о р а

Я.В. Кічук
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