Черговість поселення
Переваги при поселенні мають студенти, які мають відповідні підстави:





1. Право позачергового поселення мають:
студенти з числа осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування»;
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років відповідно до Закону
України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;













студенти з числа осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань,
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту,
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії,
що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з
додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року №
6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та
гірничорятувальників».
2. Право першочергового поселення мають:
студенти з числа осіб, яким відповідно до Закону України «Про охорону
дитинства» надане таке право;
студенти з числа осіб, яким відповідно до Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
студенти з числа осіб, яким відповідно до Указу Президента України від 21
лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді” надане таке право;
студенти з числа осіб, яким відповідно до Указу Президента України від 12
вересня 2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового
забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”
надане таке право;
3. Студенти, в яких один з батьків помер (загинув), або позбавлений
батьківських прав.

4.
Студенти, які мешкають у віддалених районах України (до віддалених
районів не відносяться –Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька та
Волинська області).
5.
Критерієм надання місць в гуртожитку є віддаленість постійного місця
проживання від Івано-Франківська, яку визначають за допомогою
картографічного сервісу та технологій відповідно до наявних вільних місць.
Студентів, яким не вистачило місця в гуртожитку, комісія в обов’язковому
порядку вносить до рейтингового списку на поселення, в якому за
однакових наведених вище підстав на поселення вони розташовуються згідно з
віддаленістю постійного місця проживання від Івано-Франківська. Зазначені
рейтингові списки зберігаються в комісії.

Черговість поселення студентських сімей
1.студент + студент, студентка з дитиною.
- з дитиною
- вагітні
- з пільгами
- з віддалених областей
2. сім’ї студентів без пільг
3. студент + інтерн
- з дитиною
- вагітні
- з пільгами
- з віддалених областей
4. Інтерн + інтерн
( під час проходження очного циклу на базі ІФНМУ)
з дитиною
- вагітні
- з пільгами
- з віддалених областей

