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Секретар: Хомош Ю.С. 

 
Присутні: Болонний В.Т., Андибур Б.І., Баран В.В., Зінкевич В.І., Куценко І.В., 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Зарахування на місця регіонального замовлення абітурієнтів, що вступають на 
денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший 
бакалавр на основі базової загальної середньої освіти. 
2. Рекомендація до зарахування на місця за кошти фізичних і юридичних осіб 
абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти. 
 
 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що 
відповідно до Правил прийому до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  
(Державний вищий навчальний заклад  «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
29 липня 2020 року приймальна комісія повинна сформувати наказ про 
зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету 
абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти. Голова приймальної 
комісії запросив відповідального секретаря приймальної комісії представити 
інформацію про виконання вимог до зарахування такими абітурієнтами. 
 
ВИСТУПИЛИ: Хомош Ю.С. відповідальний секретар приймальної комісії, який 
проінформувала про кількість оригіналів документів, які були представлені до 
приймальної комісії за кожною із спеціальностей, станом на 09:00 год. 29 липня, 
та озвучив пропозицію проголосувати та зарахувати на місця державного 
(регіонального) замовлення осіб, які виконали умови до зарахування та подали 
оригінали документів, згідно рейтингових списків та оформили договір про 
надання освітніх послуг. Відмінити рекомендацію на зарахування для осіб, які не 
виконали вимоги до зарахування (не представили до приймальної комісії 
оригінали документів про освіту) та зарахувати на їхні місця наступних 
абітурієнтів за рейтинговим списком, які представили до приймальної комісії 
оригінали документів та оформили договір про надання освітніх послуг. 
 
  



УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахування на місця регіонального замовлення абітурієнтів, що вступають на денну 
форму навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на 
основі базової загальної середньої освіти за квотою-1: Курман Тетяну-Ольгу 
Андріївну, спеціальність 073. Менеджмент (Організація виробництва).  
2. Зарахувати на місця регіонального замовлення абітурієнтів, що вступають на денну 
форму навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на 
основі базової загальної середньої освіти на загальних умовах (список додається). 
 
По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Хомош Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
представив  інформацію про заяви абітурієнтів, які вступають на денну форму 
навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на 
основі базової загальної середньої освіти та можуть бути рекомендовані до 
зарахування на місця за кошти фізичних і юридичних. Відповідальний секретар 
приймальної комісії запропонував проголосувати та рекомендувати до 
зарахування абітурієнтів на місця за кошти фізичних і юридичних, які подали 
оригінали документів про освіту та уклали договір про надання освітніх послуг. 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на місця за кошти фізичних і 
юридичних осіб абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання за освітньо-
професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної 
середньої освіти, згідно списку. 
 

 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Ю.С. Хомош  


