
П Р О Т О К О Л   № 28 

 

засідання приймальної комісії університету від 05.09.2020 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., ЛОПОТИЧ Н.Я., 

МИКУЛА О.Я., КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТУПЕНЬ М.Г., 

ЯНИШИН Я.С., БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М.,  

ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., ПАНЮРА Я.Й., ПАВЛЮК М.В.,  

ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., КОСИЛОВИЧ Г.О., КОВАЛЬЧУК Д.Р., 

КОВАЛЬОВ В.Р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд заяви Кочергана Ю.Д. 

2. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників до участі в 

конкурсі за результатами вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» 

на базі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» за денною та 

заочною формами навчання набору 2020 р.. 

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на  

базі ПЗСО набору 2020 р. 

4. Різне. 

 

1. Розгляд заяви Кочергана Ю.Д.. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії із поступленням заяви 

вступника Кочергана Юрія Дмитровича денної форми навчання 

економічного факультету ОС «Бакалавр» спеціальності 072 „Фінанси, 

банківська справа та страхування”, який просить перевести його на вакантне 

місце держбюджетного фінансування у зв’язку з тим, що він є учасником 

бойових дій. 

/копія посвідчення додається/. 

УХВАЛИЛИ: У разі відсутності достатньої кількості місць для 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб зі спеціальними 



умовами вступу ЛНАУ надсилатиме державному замовнику запит на 

виділення додаткових місць державного замовлення, зокрема для  

Кочергана Ю.Д. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників до участі в 

конкурсі за результатами вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» 

на базі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» за денною та 

заочною формами навчання набору 2020 р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про результати 

проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів за денною та 

заочною формами навчання ОС «Магістр» набору 2020 р. 

УХВАЛИЛИ:1. Допустити 217 вступників, які вступають для здобуття  

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» до 

участі в конкурсі за результатами вступних випробувань за денною та 

заочною формами навчання набору 2020р. 

2.Оприлюднити рейтинговий список вступників, які рекомендовані до 

зарахування на місця державного замовлення, на вебсайті ЛНАУ та на 

інформаційному стенді приймальної комісії. 

3. Розмістити оголошення на вебсайті ЛНАУ та на  інформаційному 

стенді приймальної комісії про те, що вступники повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення (подати оригінали документів 

про освіту) до 18.00 год. 10 вересня 2020 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протоколи допуску та рейтинг додається). 

 



3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на  

базі ПЗСО набору 2020 р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про результати виконання вимог до зарахування на 

місця держбюджетного фінансування за денною та заочною формами 

навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО набору 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати 143 вступники на місця, що фінансуються 

за рахунок державного бюджету, які виконали вимоги до зарахування згідно 

рейтингу. 

2. Вступники, які згідно рейтингу займають нижчі місця від зарахованих 

на бюджет, приймають участь в конкурсі на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у період з 01 по 10 вересня. 

Рішення прийнято одноголосно. 


