
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ФРАНКА 
 

НАКАЗ  
 

м. Дрогобич 
20.08.2020                 №271 
 

Про організацію та проведення поселення  

у студентські гуртожитки Університету  
 

Відповідно до Положення про користування гуртожитками Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (далі – Університет) для 

організації та проведення поселення у студентські гуртожитки Університету з додержанням 

вимог щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Графік поселення у студентські гуртожитки Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (додається). 

2. Встановити порядок поселення у студентські гуртожитки Університету: 

1) поселення у студентські гуртожитки Університету здійснюється з додержанням 

протиепідеміологічних заходів щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19). Відповідальність за додержання таких заходів покладається на комендантів 

студентських гуртожитків; 

2) першочергово обробляються документи для поселення у студентські гуртожитки, 

подані у дистанційному режимі;  

3) супроводжуючим особам (крім тих, які здійснюють супровід осіб з інвалідністю, 

або законних представників неповнолітніх осіб), а також особам, у яких під час первинного 

огляду виявлено підвищену температуру тіла понад 37,2 °C та/або ознаки гострого 

респіраторного захворювання, вхід у будівлі гуртожитків заборонений; 

4) особи, які бажають проживати у студентських гуртожитках, проходять медичний 

огляд у встановленому порядку в медичному пункті при студентських гуртожитках. У разі 

виявлення під час огляду протипоказань (захворювань та/або їх ознак, тощо), наявність яких 

відповідно до чинного законодавства унеможливлює проживання у студентських 

гуртожитках Університету, особам, у яких виявлені такі протипоказання, тимчасово 

відмовляється у поселенні до гуртожитку та рекомендується звернутися до сімейного лікаря. 

Працівники медичного пункту при студентських гуртожитках здійснюють реєстрацію та 

облік осіб, які бажають проживати у студентських гуртожитках, у встановленому порядку, а 

також видають такій особі документ (довідку) про результати проведеного огляду (із 

зазначенням дати, прізвища та ініціалів особи, яка провела огляд); 

5) для документального оформлення поселення у студентські гуртожитки особи, які 

бажають проживати у студентських гуртожитках, подають заяву, копії відповідних 

документів (паспорта громадянина України і довідки про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків), укладають договір найму жилих приміщень у 

гуртожитку Університету, після чого отримують ордер на жилу площу у студентському 

гуртожитку Університету встановленого зразка. Прийом заяв, копій доданих документів, 



договорів найму жилих приміщень у гуртожитку Університету (підписаних особами, які 

бажають проживати у студентських гуртожитках), а також видача ордерів на жилу площу у 

студентському гуртожитку Університету здійснюються уповноваженими працівниками 

відділу інформаційної діяльності та молодіжної політики; 

6) зберігання, а також передачу в архів (відповідно до номенклатури справ) заяв, 

копій доданих документів, договорів найму жилих приміщень у гуртожитку (примірники 

Університету), корінців ордерів на жилу площу у студентському гуртожитку здійснюють 

уповноважені працівники відділу інформаційної діяльності та молодіжної політики у 

порядку, встановленому чинним законодавством; 

7) паспортисти здійснюють реєстрацію осіб, які бажають проживати у студентських 

гуртожитках, відповідно до вимог чинного законодавства та локальних актів Університету;  

8) особи, які бажають проживати у студентських гуртожитках, здійснюють оплату за 

проживання у гуртожитку відповідно до умов укладених ними договорів найму жилих 

приміщень у гуртожитку Університету; 

9) коменданти гуртожитків передають у користування мешканцям студентських 

гуртожитків, майно (жиле приміщення (ліжко-місце, кімнату), місця загального 

користування, меблі, сантехнічне та електротехнічне обладнання, тощо) на підставі ордера 

на жилу площу у студентському гуртожитку Університету шляхом заповнення та підписання 

актів приймання-передачі у встановленому порядку. Оформлений належним чином акт 

приймання-передачі (примірник Університету), як невід’ємна частина  договору найму 

жилих приміщень у гуртожитку, передається комендантом на зберігання уповноваженим 

працівникам відділу інформаційної діяльності та молодіжної політики; 

10) під час передачі майна мешканцям студентських гуртожитків відповідні 

працівники Університету у встановленому порядку ознайомлюють їх з Положенням про 

користування гуртожитками Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, Правилами внутрішнього розпорядку у гуртожитках Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, а також правилами техніки 

безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, тощо. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи та стратегії соціально-економічного розвитку Бодак В.А. 

 

 

 

Ректор            Н.В. Скотна



ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

стратегії соціально-економічного розвитку     В.А. Бодак 

 

Виконувач обов’язків студентського ректора     С.І. Музичка 

 

Голова профспілкового комітету студентів     І.О. Гівчак 

 

Головний бухгалтер О.П. Стецюцяк  

 

Юрисконсульт В.Л. Кісіль 

 

 

Проєкт наказу вносить 

начальник відділу інформаційної діяльності  

та молодіжної політики        В.Т. Думич 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом ректора Дрогобицького державного 

 педагогічного університету імені Івана Франка  

від 20 серпня 2020 р. № 271 

 

ГРАФІК  

поселення у студентські гуртожитки  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка 

(03.09.2020 р. – 25.09.2020 р.) 

 
№ 

з/п 

ДАТА, ГОДИНИ КУРС, 

ОСВІТНІЙ 

СТУПІНЬ 

ФАКУЛЬТЕТ/НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 

1 
03.09.2020 

11:00-15.00 

 

 

 

2 

бакалаврський 

філологічний факультет 

факультет психології, педагогіки та соціальної роботи 

інститут фізичної культури і здоров’я 

 

2 
04.09.2020 

11:00-15.00 

біолого-природничий факультет  

інститут іноземних мов 

інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій  

 

3 
05.09.2020 

11:00-15.00 

історичний факультет 

факультет початкової та мистецької освіти 

інститут музичного мистецтва 

4 
07.09.2020 

11:00-15.00 

3 

бакалаврський  

історичний факультет 

факультет початкової та мистецької освіти 

інститут музичного мистецтва 

5 
08.09.2020 

11:00-15.00 

філологічний факультет 

факультет психології, педагогіки та соціальної роботи 

інститут фізичної культури і здоров’я 

6 
09.09.2020 

11:00-15.00 

біолого-природничий факультет  

інститут іноземних мов 

інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

7 
10.09.2020 

11:00-15.00 

4 

бакалаврський 

історичний факультет 

факультет початкової та мистецької освіти 

інститут музичного мистецтва 

8 
11.09.2020 

11:00-15.00 

філологічний факультет 

факультет психології, педагогіки та соціальної роботи 

інститут фізичної культури і здоров’я 

9 
14.09.2020 

11:00-15.00 

біолого-природничий факультет  

інститут іноземних мов 

інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

10 
15.09.2020 

11:00-15.00 

1, 2 

магістерський, 

аспіранти  

історичний факультет 

факультет початкової та мистецької освіти 

інститут музичного мистецтва 

11 
16.09.2020 

11:00-15.00 

філологічний факультет 

факультет психології, педагогіки та соціальної роботи 

інститут фізичної культури і здоров’я 

12 
17.09.2020 

11:00-15.00 

біолого-природничий факультет  

інститут іноземних мов 

інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

13 18.09.2020 

11:00-15.00 

1  

бакалаврський  

факультет початкової та мистецької освіти 

14 21.09.2020 

11:00-15.00 
інститут іноземних мов 

15 22.09.2020 

11:00-15.00 
біолого-природничий факультет 

16 23.09.2020 

11:00-15.00 

інститут фізичної культури і здоров’я  

факультет психології, педагогіки та соціальної роботи 

17 24.09.2020 

11:00-15.00 
філологічний факультет 



Продовження Графіку поселення у  

студентські гуртожитки Дрогобицького  

державного педагогічного університету  

імені Івана Франка (02.09.2020 р. – 25.09.2020 р.) 

 
18 25.09.2020 

11:00-15.00 

1  

бакалаврський 

інститут музичного мистецтва 

інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

 

*Примітка: особи, які з поважних причин не зможуть прибути у визначені цим Графіком 

дні, можуть подавати документи для поселення у вказані вище дні з 16:00 до 17:00 год. 

 

Начальник відділу інформаційної діяльності  

та молодіжної політики В.Т. Думич 


