
Протокол №5 

Засідання комісії з поселення  студентів, аспірантів та докторантів  

НПУ імені М.П. Драгоманова  на 2014-2015 навчальний рік 

26 серпня 2014 року                                                                                 м. Київ 

 

Присутні: 

Голова комісії – перший проректор з організації навчально-виховної роботи і 

економіки Падалка О. С.   

Члени комісії 

Маленовський Ю. Л. – заступник голови комісії, заступник першого 

проректора; 

Луценко А. В. – директор студмістечка; 

Цибін С. Г. – голова Первинної профспілкової організації студентів, 

аспірантів та докторантів; 

Коваленко В. І. – заступник ППО студентів, аспірантів та докторантів; 

Новик  О. О. – ВО  голови студентської ради університету 

Заступники директорів інститутів з виховної роботи, завідуючі 

гуртожитками, голови профбюро інститутів, члени студради,  голови студрад 

гуртожитків. 

 

Порядок денний 

1. Про готовність гуртожитків до 2014-2015 навчального року. 

2. Про поселення студентів, аспірантів та докторантів до гуртожитків 

університету. 

3. Різне. 

І. По першому питанню порядку денного про готовність гуртожитків до 

2014-2015 навчального року слухали першого проректора з організації 

навчально-виховної роботи і економіки Падалку О. С. та директора 

студмістечка  Луценка А. В. 

 



Ухвалили: 

1.   Визнати  готовність гуртожитків до поселення задовільною. 

2. Відзначити кращу підготовку гуртожитків № 3,  5,  8 до поселення 

студентів.  

 

ІІ. По другому питанню порядку денного слухали  голову ППО студентів, 

аспірантів та докторантів   Цибіна С.Г.  

Виступили:  Новик О. О.  щодо поселення студентів  п’ятих курсів Інституту 

української філології  та літературної творчості імені А. Малишка та  щодо 

поселення активістів  Інституту корекційної педагогіки і психології .  

Заступника  директора з виховної роботи Інституту української філології  та 

літературної творчості імені А. Малишка  Гаврилюк  О. Р.  щодо правил 

поселення студентів,  які закінчили інші вузи та вступили до  НПУ імені     

М. П. Драгоманова.  

Ухвалили:  

1. Поселення студентів, аспірантів та докторантів до гуртожитків 

університету  здійснювати згідно списків, поданих та затверджених 

дирекціями інститутів та органами студентського самоврядування. 

2. Поселення співробітників університету здійснювати згідно особистих заяв  

та за підписом директора  інституту  та ректора університету.  

 

ІІІ. В пункті Різне слухали першого проректора з організації навчально-

виховної роботи і економіки Падалку О. С. щодо  встановлення ціни на 

проживання  в  гуртожитках  студентів, аспірантів та докторантів на 2014-

2015 навчальний рік.  

Ухвалили: 

1. Встановити оплату  за проживання в гуртожитках НПУ імені М. П. 

Драгоманова на 2014-2015 навчальний рік у розмірі:  

 для гуртожитку №4 – 245 грн за місяць;  

 для гуртожитків № 2, 3, 5,  6, 7, 8 – 275 грн за місяць.  



2. Оплату здійснювати  за десять місяців проживання ( з 1 вересня по 30 

червня). 

3. З  1 липня по 31 серпня оплату здійснювати  щодобово.  

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утрималися» - 0.  

 

Голова комісії                                                    перший  проректор з організації   

                                                                            навчально-виховної роботи і  

                                                                            економіки  Падалка   О. С. 

 

 

 

Секретар                                                                       Міненко О. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


