
ПРОТОКОЛ №1 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу (Державний вищий 

навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
 

29.01.2021 р. 
 

Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Хомош Ю.С. 

 
Присутні: Болонний В.Т., Андибур Б.І., Баран В.В., Зінкевич В.І., Куценко І.В., 
Мащакевич М.В., Мінчак Н.Д., Павлюк Г.М., Рубаха Л.Б., Шимко М.Ю., 
Цапів О.С.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про організацію підготовчих курсів для вступу на навчання у 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу у 2021 році.  
 
По першому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С. – відповідального секретаря приймальної комісії, який доповів про 
організацію підготовчих курсів для вступу на навчання у Дрогобицький фаховий 
коледж нафти і газу у 2021 році. Відповідальний секретар запропонував до 
обговорення «Положення про підготовчі курси» та акцентував, що у документ 
внесено зміни у п. 2.9, відповідно до якого звільняються від оплати за навчання на 
підготовчих курсах діти працівників коледжу (згідно Колективного договору п. 
1.18). Відповідальний секретар проінформував, що робота підготовчих курсів 
триватиме з 01.02.2021 по 05.06.2021 р. Відповідальним за проведення курсів 
призначено Слімаковську І.І. (наказ №13 від 25.01.2021 р.), відповідальним за 
контроль бухгалтерського обліку – Андибур Б.І. Хомош Ю.С. проінформував про 
шкалу відповідності результатів підсумкової атестації кількості додаткових балів 
для слухачів курсів у 2021 році. 
Відповідальний секретар проінформував, що до підготовчих курсів, відповідно до 
наказів №4-К та 5-К від 28.01.2021 р., будуть залучені такі працівники: Федорова 
Ольга Миколаївна, Паращак Уляна Романівна та Ковалевич Наталія Тарасівна.  
 
ВИСТУПИЛИ:  
Шимко М.Ю., яка проінформувала присутніх про Колективну угоду і закликала 
підтримати внесення такого пункту у Положення про організацію підготовчих 
курсів. 
Андибур Б.І.., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, яка 
проінформувала, що у 2021 році, відповідно до Колективного договору та 
внесених змін у Положення про підготовчі курси, будуть зараховані без оплати 
діти працівників коледжу: 
Баран Оксана Віталіївна 



Чапля Лілія Михайлівна 
Чапля Уляна Михайлівна   
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити «Положення про підготовчі курси для вступу до Державного 
вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» та курсів з 
підготовки до ЗНО» (додається). 
2. Зарахувати на підготовчі курси слухачів, відповідно до поданих заяв. 
3. Зарахувати на підготовчі курси до вступу без оплати дітей працівників коледжу 
(згідно Колективного договору п.1.18): Баран Оксана Віталіївна; Чапля Лілія 
Михайлівна; Чапля Уляна Михайлівна.   
 
 

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


