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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

 

19 грудня 2020 року                                                    м. Могилів-Подільський 

 

ПРИСУТНІ:  

Заячковський В.М. – голова приймальної комісії,  

Костик В.В. - заступник голови приймальної комісії, 

Кізян О.М. – заступник голови приймальної комісії, 

Присяжнюк Т.В. – відповідальний секретар приймальної комісії,  

Івахова С.В.– заступник відповідального секретаря приймальної комісії,  

Члени комісії:  

Волкова В.І., Гуральський С.М., Закревська Т.Р.,   Маковій В.А., 

Мигдалович О.В., Мигдалович О.М.,    Пустовіт М.В., Сабірова О.В.,   

Фельчин Б.М., Шмундяк О.В.    

ВІДСУТНІ: Сарахман А., Пиріжок П.О., Хаєцька С.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про ознайомлення з наказом «Про склад приймальної комісії ДВНЗ "Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж"». 

2. Про розгляд та затвердження попереднього плану роботи приймальної комісії 

на 2020 рік. 

3. Про ознайомлення з Положенням про приймальну комісію Державного 

вищого навчального закладу "Могилів-Подільський монтажно-економічний 

коледж". 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії коледжу Заячковського В.М., який ознайомив із 

наказом №316 від 19 грудня 2019р. "Про затвердження складу приймальної 

комісії у 2020 році".  

УХВАЛИЛИ: 

1. Наказ №316 від 19 грудня 2019р. "Про затвердження складу приймальної 

комісії у 2020 році" прийняти до відома.  

2. Посадовим особам, вказаним у наказі, до 01.03.2020р. розробити та затвердити 

зазначену документацію. 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В., яка 

ознайомила з планом роботи приймальної комісії на 2020 рік.  
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УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи приймальної комісії на 2020 рік, запропонований 

відповідальним секретарем приймальної комісії Присяжнюк Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 15  

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

7. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В., яка 

ознайомила членів приймальної комісії з основними пунктами Положення про 

приймальну комісію Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу, 

затвердженого педагогічною радою 08.06.2017 року (Протокол №3) та наголосила 

на необхідності детального вивчення членами приймальної комісії даного 

Положення, а також ознайомлення з його електронною версією, розміщеною на 

сайті коледжу (http://mpmek.com.ua/idata/download/170616-152845-4876.pdf). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Присяжнюк Т.В. 

прийняти до відома.  

2. Членам приймальної комісії детально вивчити Положення про приймальну 

комісію а також інші нормативні документи, що стосуються прийому студентів 

на навчання до коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За  – 15 

 Проти  – 0 

 Утримався – 0 

Голова приймальної комісії      В.М.Заячковський 

Секретар приймальної комісії        Т.В.Присяжнюк 

http://mpmek.com.ua/idata/download/170616-152845-4876.pdf

