
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«14» вересня 2018 р. Полтава №39 

Голова - Аранчій В. І. 
Секретар - Осташова В. О. 
Присутні: Писаренко П. В., Келемеш А. О., Галич О. А., Дорогань-

Писаренко Л. О., Кулинич С. М., Маренич М. М., Поліщук А. А., 
Шевніков М. Я., Матюха В. В., Будаква В. О. 

Порядок денний: 
1. Про зміну форми фінансування осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на державне замовлення. 
2. Про рекомендації до зарахування вступників за результатами 

проведення додаткового конкурсного відбору вступників на звільнені місця 
державного замовлення. 

1. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

відповідно до рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти науки України 
з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому по окремим 
спеціальностям за державним замовленням для закладів вищої освіти, що 
знаходяться у сфері управління МОН України, протокол № 7 засідання 
Конкурсної комісії від 04.09.2018 р. оголосила про зміну форми 
фінансування осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на державне замовлення (Додаток 1). 

УХВАЛИЛИ: 
Змінити форму фінансування осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на державне замовлення згідно з додатком 1. 
Прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

відповідно до результатів проведення додаткового конкурсного відбору 
вступників на звільнені місця державного замовлення оголосила про зміну 
форми фінансування осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на державне замовлення (Додаток 2). 



УХВАЛИЛИ: 
Змінити форму фінансування осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на державне замовлення згідно з додатком 2. 
Прийнято одноголосно. 

Голова засідання, професор 

Секретар 

В. І. Аранчій 

В. О. Осташова 



Додаток 1 до протоколу №39 засідання приймальної комісії 

Перелік осіб, яким змінено форму фінансування навчання на державне замовлення 

№ 
з/п 

Освітній 
ступінь 

База 
вступу 
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ії)

 

Назва 
спеціальності 
(спеціалізації) 

Форма 
навчання 

Прізвище, ім'я, по батькові, вид, серія, номер 
документа, що посвідчує право особи на переведення 

на навчання за кошти державного бюджету 

1 Магістр Бакалавр 204 твппт денна 

Гармаш Яна Андріївна. Свідоцтво про народження 
серія І-КЕ №316416 від 11.03.1997 р. Витяг з 
обліково-статистичної карти дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування від 
12.07.2018 р. 

2 Магістр Бакалавр 208 Агроінженерія денна 

Сімонов Кирило Вікторович. Свідоцтво про 
народження дитини серія 1-КЕ № 297562 від 
20.02.1996р. видане ідділом РАГС Київського району 
м. Полтава. Витяг з обліково-статистичної картки 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування. Витяг із Рішення Виконкому і 
Октябрьської районної ради у м. Полтаві № 497 від 
10.11.2009 р. про надання статусу дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та призначення опіки над 
житлом дітей. 

3 Магістр Бакалавр 208 Агроінженерія денна 

Дубовик Вячеслав Олександрович. Свідоцтво про 
народження дитини Серія І-КЕ № 307063 від 
27.08.1996р. Голобородьківська сільрада Карлівського 
району Полтавської області. Розпорядження Голови 
районної державної адміністрації м. Карлівка № 121 
від 14.02.2012р. про надання статусу дитини-сироти 

4 Магістр Бакалавр 208 Агроінженерія денна 

Куліков Микола Романович. Свідоцтво про 
народження дитини серія І-КЕ № 316822 від 
21.08.1997р. Оленівська сільська рада 
Козельщинського району Полтавської області. Витяг з 
обліково-статистичної картки дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування. 

5 Магістр Бакалавр 208 Агроінженерія денна 

Галащенко Павло Віталійович. Свідоцтво про 
народження дитини серія І-КЕ № 266131 від 
04.10.1994р. Миргородський міський відділ РАГС 
Полтавської області. Розпорядження Голови районної 
державної адміністрації Пирятинська районна 
державна адміністрація Полтавської області № 5 від 
08.01.2002р. про надання статусу дитини-сироти 

6 Магістр Бакалавр 211 Ветеринарна 
медицина 

денна 

Шаповал Анна Миколаївна. Рішення Виконавчого 
комітету «Про надання неповнолітній Шаповал А. М. 
статусу дитини-сироти» №66 від 23.02.2012 року 
видано Автозаводською районною радою м 
Кременчука Полтавської області. Свідоцтво про 
народження серія 1-КЕ №071012 від 05.06.2008 року 
видане Автозаводським відділом реєстрації актів 
цивільного стану Кременчуцького міського 
управління юстиції Полтавської області 



Додаток 2 до протоколу №39 засідання приймальної комісії 

Перелік осіб, яким змінено форму фінансування навчання на державне замовлення 

№ 

з/п 

Освітній 

ступінь 

База 

вступу 

К
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Назва 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Форма 

навчання 
Прізвище, ім'я, по батькові 

1 Бакалавр мс 2 0 8 Агроінженерія заочна Афанасьєв Максим Миколайович 

2 Бакалавр МС 2 0 1 Агрономія денна Босий Тарас Іванович 

3 Бакалавр пзсо 2 0 1 Агрономія денна Гайко Владислав Володимирович 


