
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ «Могилів-Подільськнй монтажно-економічний коледж»

26 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 1.В 

ВІДСУТНІ: - Шмундяк О.В.

Порядок денний:

1 .Про рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування.

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Івахова С.В../

2.Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 

конкурсного відбору .

/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Івахова С.В../

3. Про реєстрацію заяв, що надійшли з сайту.

/Доповідає відповідальний секретар Івахова С./

1. СЛУХАЛИ:

Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка ознайомила 

присутніх з результатами вступних випробувань, складених абітурієнтами, що 

вступають на І курс денної форми навчання на основі базової загальної середньої 

освіти. Також, Івахова С.В. ознайомила із рейтинговим списком вступників, які 

успішно пройшли вступні випробування, складеним відповідно розділу IX Правил



прийому, та списком рекомендованих до зарахування, складеним на основі 

рейтингового списку.

ГОЛОСУВАЛИ:

За -  14

Проти -  0 

Утримався -  0

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити рейтинговий список вступників та список рекомендованих до 

зарахування.(Додаток 1)

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Іваховій С.В. оприлюднити 

рейтинговий список вступників та список рекомендованих до зарахування на 

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії Іваховій С.В. до 1800 29.07.2021 

в міру виконання абітурієнтами вимог до зарахування (Розділу 10 п.1 Правил 

прийому) вносити коригування до списку рекомендованих до зарахування та 

оприлюднювати коригований список на інформаційному стенді приймальної комісії 

та веб-сайті коледжу.

2. СЛУХАЛИ:

Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка ознайомила із 

документами, поданими вступниками на II курс денної форми навчання на основі 

повної загальної середньої освіти і повідомила, що результати перевірки 

вищевказаних документів дозволяють допустити вступників до конкурсного відбору 

за результатами ЗНО (до 26 липня до 18 00). Повідомила, що заяв та документів від 

осіб, які складають фахові випробування на основі кваліфікованого робітника не 

надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 1 4  

Проти -  0 

Утримався -  0



УХВАЛИЛИ:

1.Допустити до конкурсного відбору для вступу на II курс денної форми навчання

на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «Могилі в-Подільський

монтажно-економічний коледж» у 2021 році вступників. (Додаток2)

3. СЛУХАЛИ', відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка 
повідомила, що з сайту надійшла заява від Федоренка Олексія Богдановича, що 
бажає вступати на основі ПЗСО на денну форму навчання.

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 заяви, що надійшла з сайту на основі ПЗСО на денну 
форму навчання від Федоренка Олексія Богдановича

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 

приймальної комісії


