ПРОТОКОЛ № 8
засідання Приймальної комісії
ДВНЗ «Могилів-Подільськнй монтажно-економічний коледж»

19 липня 2021 року

м. Могилів-Подільський

ПРИСУТНІ:
Заячковський В.М. - голова приймальної комісії.
Кізян О.М. - заступник голови приймальної комісії.
Костик В.В. - заступник голови приймальної комісії.
Івахова С.В. - відповідальний секретар приймальної комісії.
Присяжнюк Т.В. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії.
Члени комісії:
Гуральський С.М., Закревська Т.Р., Маковій В.А., Мигдалович О.М., Пустовіт М.В.,
Пиріжок П.О., Сабірова О.В., Созанська І.П.,Климишен М.В. Тонкошкур І.В
ВІДСУТНІ: - Шмундяк О.В.
Порядок денний:
1.Про недопуск абітурієнтів до вступних випробувань.
/ Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Івахова С.В./
2. Про реєстрацію заяв, що надійшли з сайту.
/Доповідає відповідальний секретар Івахова С.В.
3. Про перенесення дати складання вступних випробувань.
/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Івахова С.В./

1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка повідомила , що
абітурієнти: Огієвич Роман , Огієвич Максим, Мельніков Ян, Батовський Анатолій,
не з’явилися на перше вступне випробування. Відповідно до розділу VII пункту
12 Правил прийому особи, які без поважних причин не з ’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, до участі в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

ГОЛОСУВАЛИ:
За-14
Проти -0
Утримались-0

УХВАЛИЛИ:
Не допустити до участі в наступних вступних випробуваннях та участі в
конкурсному відборі абітурієнтів, що з невідомих причин не з ’явилися на перше
вступне випробування: Огієвича Романа, Огієвича Максима, Мельнікова Яна,
Батовського Анатолія.

1.СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка повідомила, що з
14.07.2021 розпочато реєстрацію заяв, які надійшли з сайту на основі ПЗСО на
денну та заочну форму навчання. Рекомендувала, після перегляду та перевірки
правильності оформлення заяв, провести їх реєстрацію.

ГОЛОСУВАЛИ :
За-14
Проти-0
Утримались-0

УХВАЛИЛИ :
1.Уповноваженій особі приймальної комісії з питань прийняття та розгляду
електронних заяв Тонкошкур І.В. :
-провести реєстрацію заяв, що надійшли з сайту на основі ПЗСО на денну форму
навчання:
1.Хоменка Дениса Дмитровича
2.Шермана Максима Радміловича
З .Круця Станіслава Сергійовича
4.Пестика Ростислава Сергійовича
5,Огородніка Ярослава Вікторовича

6.Кропивного Дмитра Сергійовича
7.Родзімовського Олександра Павловича

8.Ульянова Тараса Сергійовича
9.Ульянова Володимира Сергійович
10.Пузирея Валентина Богдановича
11 .Крецу Миколу Васильовича
12.Гончара Даниїла Віталійовича
13.Пустовойтенка Романа Павловича
14.Палкіна Микиту Максимовича
- провести реєстрацію заяв, що надійшли з сайту на основі ПЗСО на заочну
форму навчання:
1.Колодія Івана Андрійовича
2.Пастощука Віталія Леонідовича
3.Карпенка Михайла Олександровича
4.Веселовського Артема Олеговича

3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка повідомила, що
14.07.до приймальної комісії надійшли заяви абітурієнтів, які просять перенести
дати вступних випробувань у зв’язку з сімейними

обставинами. Зауважила, що за

згодою голови приймальної комісії Заячковського В.М. дозволити

перенесення

здачі вступних випробувань абітурієнтам:
Антонюку Роману вступне випробування з математики- у групі №7, з української
мови- у групі №3;
Котляр Дарії-з математики у групі №7.

ГОЛОСУВАЛИ:
За

- 14

Проти

- 0

Утримався

- О

УХВАЛИЛИ:
Дозволити вступні випробування здавати у групах

відповідно до поданих заяв

абітурієнтам:
Антонюку Роману з математики- у групі №7, з української мови- у групі №3.
Котляр Дарії-з математики у групі №7.

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар
приймальної комісії

