ПРОТОКОЛ № 6
засідання Приймальної комісії
ДВНЗ «М огнлів-Подільський монтажно-економічний коледж»

05 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.M.,
Шмундяк О.В. Пиріжок П.О., Пшеничнюк С.В., Сабірова О.В., Созанська І.П.
Климишен М.В., Тонкошкур І.В.
ВІДСУТНІ: - Пустовіт М.В.

Порядок денний:

1.Про ознайомлення з обсягом державного замовлення.
/Доповідає голова приймальної комісії Заячковський В.В./
2. Про розгляд та затвердження квот для пільгових категорій абітурієнтів.
/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Івахова С.В../
3.Про реєстрацію абітурієнтів які за релігійними переконаннями відмовляються
від отримання паспортів у формі картки.
/Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Івахова С.В../
1. СЛУХАЛИ:
Голову приймальної комісії Заячковського В.M., який повідомив присутнім, що
обсяг державного замовлення, який було розглянуто раніше(в кількості 108

державних місць в розрізі по спеціальностях) Міністерством соціальної політики
перезатверджено та доведено закладу у цій же кількості.
УХВАЛИЛИ:
1. Перезатвердження державного замовлення взяти до уваги.
2. СЛУХАЛИ.
Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В., яка доповіла, що
згідно пункту 5.4 Правил прийому необхідно встановити квоти для осіб, яким
пунктами 8.3, 8.4 Правил прийому надано таке право, у межах десяти відсотків
(але не менше одного місця) загального обсягу регіонального замовлення за
спеціальностями (спеціалізаціями).
ГОЛОСУВАЛИ:
За

-1 5

Проти

- 0

Утримався

- 0

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити квоти для пільгових категорій абітурієнтів за спеціальностями
(спеціалізаціям'и):
072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 місце

071 Облік і оподаткування

1 місце

123 Комп’ютерна інженерія

3 місця

141 Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

3 місця

192 Будівництво та цивільна інженерія
(спеціалізація/освітня програма «Будівництво
та експлуатація будівель і споруд»

1 місця

192 Будівництво та цивільна інженерія
(спеціалізація /освітня програма
«Монтаж промислового устаткування»)

1 місце.
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3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Івахову С.В. , яка повідомила, що
до навчального закладу надійшло дві заяви абітурієнтів Луценко М.С. та
Росецького K.M. , які за релігійними переконаннями відмовляються отримувати
паспорт громадянина України у формі картки , що містить безконтактний
електронний носій. На наше звернення до консультаційної лінії Міністерства
освіти і науки щодо питань вступу з даного питання , надано відповідь , що за
інформацією

наданою

Державною

міграційною

службою

України

щодо

врегулювання питання вступу в 2021 році до закладів вищої та фахової передвищої
освіти осіб, які є громадянами України , але через свої релігійні переконання
відмовляються від отримання паспорта громадянина України, що містить
безконтактний електронний носій, з метою недопущення порушення прав дітей на
освіту, ухвалено рішення, що для вступу у 2021 році особи, які відмовились
отримувати паспорт у вигляді картки подають особисто:
-Заяву на ім’я керівника закладу фахової передвищої освіти про дозвіл на подання
свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу Державної
міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства України
*

замість документа, що посвідчує особу і громадянство відповідно до статті 13
Закону України» Про єдиний державний демографічний реєстр та документи , що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу

чи її спеціальний

статус» ;
-Свідоцтво про народження;
-Лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з інформацією
про належність особи до громадянства України;
До того ж абітурієнти зобов’язані написати заяву на ім’я керівника закладу у
довільній формі про те , що вони поінформовані щодо неможливості без отримання
документа, який посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання:
стипендії, студентського квитка , документа про здобуту освіту.

ГОЛОСУВАЛИ :
З а -15

Проти-0
Утримались-0
УХВАЛИЛИ:
1.Відповідальній особі Тонкошкур І.В. внести до Єдиної бази інформацію про
абітурієнтів Луценка М.С. та Росецького К.М по пред’явленню вище вказаних
документів
2.Технічним секретарям проконтролювати написання заяв на ім’я керівника
закладу про проінформованість відсутності права на отримання стипендії ,
студентського квитка , документа про здобуту орв^ґу.

Голова приймальної комісії

Заячковський В.М.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

ГІ

►

Івахова С.В.

