
П Р О Т О К О Л   № 29 

 

засідання приймальної комісії університету від 10.09.2020 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., ВАНТУХ А.Є., РІНИЛО І.Я., ШМИГ Р.А.,  

ГРИЦИНА О.В., КОСИЛОВИЧ Г.О., КОВАЛЬЧУК Д.Р., КОВАЛЬОВ В.Р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування денної та 

заочної форм навчання для здобуття ОС «Бакалавр» за результатами фахових 

вступних випробувань на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» набору 2020 р. 

2. Перерозподіл вакантних місць державного замовлення, невикористані 

місця державного замовлення та запит на виділення додаткових місць 

державного замовлення за рахунок повернутих за денною та заочною 

формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»  

набору 2020 р. 

3. Різне. 

 

1. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування денної та 

заочної форм навчання для здобуття ОС «Бакалавр» за результатами фахових 

вступних випробувань на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» 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 ОКР «Молодший спеціаліст» 

набору 2020 р. 



УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати 261 вступника на місця держбюджетного 

фінансування за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» набору 2020 р., які 

виконали вимоги до зарахування згідно рейтингу. 

2. Вступники, які згідно рейтингу займають нижчі місця від 

зарахованих на місця держбюджетного фінансування, приймають участь у 

конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, у період з 05 по 10 вересня. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Перерозподіл вакантних місць державного замовлення, невикористані 

місця державного замовлення та запит на виділення додаткових місць 

державного замовлення за рахунок повернутих за денною та заочною 

формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»  

набору 2020 р. 

 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії ЛНАУ, академік НААНУ 

Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом листа 

МОН за №1/9-516 від 09.09.2020 року, а саме: 

- перерозподіл вакантних місць державного замовлення, використаних 

для переведення на навчання за кошти державного бюджету осіб (відповідно 

до Умов прийому, із зазначенням з якої та на яку спеціальність вакантне 

місце було перерозподілено (таблиця Додаток 1)); 

- невикористані місця державного замовлення, що вважаються 

нерозміщеними у відповідному закладі вищої освіти та мають бути повернуті 

МОН (таблиця Додаток 2); 

- запит на виділення додаткових місць державного замовлення за 

рахунок повернутих (таблиця Додаток 3). 



Снітинський В.В. зазначив, що до 16.09.2020р. необхідно підготувати 

відповідну інформацію за денною та заочною формами навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» набору 2020 р.  

УХВАЛИЛИ: Підготувати й надіслати інформацію згідно вимог до 

Міністерства освіти і науки України (копія листа і додатків 1,2,3 додаються). 

Рішення прийнято одноголосно. 


