
П Р О Т О К О Л   №  46 

 

засідання приймальної комісії університету від 25.09.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., 

ПАВЛЮК М.В., ВАНТУХ А.Є., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А.,  

КОСТИШИН О.О., ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за денною та 

заочною формами навчання для здобуття ОС «Магістр» набору 2022 р. 

2. Розгляд заяви Михайла Легіня. 

1. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за денною та 

заочною формами навчання для здобуття ОС «Магістр» набору 2022 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 «Магістр» набору 2022 р. 

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати 220 вступників, які виконали вимоги до 

зарахування, згідно рейтингу на місця, що фінансуються за рахунок державного 

бюджету. 

2. Вступникам, які рекомендовані для зарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС «Магістр» на основі  

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр», оригінали документів 

необхідно подати не пізніше 26 вересня 2022 року. 



Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розгляд заяви Михайла Легіня. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

саме: 

Про заяву студента 2-го курсу  скороченої програми навчання Навчально-

наукового інституту заочної та післядипломної освіти ОС «Бакалавр» 

спеціальності 073 „Менеджмент” Михайла Легіня, який просить перевести його 

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

дитиною, в якої загинув батько під час бойових дій на сході України. 

/копія посвідчення додається/. 

Перший проректор, заступник голови приймальної комісії, професор 

Боярчук В.М. зазначив, що відповідно до Указу Президента України від  

29 жовтня 2014 року № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», переведення на 

бюджетну форму навчання пільгових категорій студентів повинно відбуватись за 

рахунок вакантних місць державного замовлення університету, а саме: має бути 

перерозподіл місць державного замовлення відповідного курсу та форми 

навчання. При наявності вакантних місць державного бюджету Львівський 

національний університет природокористування має звернутися до МОН для 

погодження перерозподілу місць державного бюджету. 

Директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, 

професор Онисько С.М. поінформувала членів приймальної комісії, що на даний 

час: 

- для студента 2-го курсу  скороченої програми навчання Навчально-

наукового інституту заочної та післядипломної освіти ОС «Бакалавр» 



спеціальності 073 „Менеджмент” Михайла Легіня є вакантне місце державного 

бюджету на спеціальності 201 «Агрономія» на відповідному курсі. 

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням 

перерозподілу вакантних місць державного бюджету (копія листа додається). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


