
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія 

НАКАЗ 
«29» вересня 2017 р. Полтава № 1003-ст 

Про зміну форми фінансування 
навчання здобувачів вищої освіти 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
21.09.2017 року № 1297 «Про затвердження змін до розподілу обсягу 
державного замовлення» на підставі рішення Конкурсної комісії МОН з 
відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів від 04 вересня 2017 року, протокол № 8, рішення від 
14 вересня 2017 року, протокол № 9 та рішення приймальної комісії академії 
від 29 вересня 2017 року, протокол № 36 

НАКАЗУЮ: 
1. Змінити форму фінансування осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб на державне замовлення з 01 вересня 
2017 року згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
Додаток: на 1 арк. 

Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2017 року 
№ 1297 «Про затвердження змін до розподілу обсягу державного 
замовлення», рішення Конкурсної комісії МОН з відбору виконавців 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів від 04 вересня 2017 року, протокол № 8, від 14 вересня 
2017 року, протокол № 9 , протокол приймальцаТ комісії академії №36 
від 29.09.2017 р. 

В. о. ректора академії, професор ^ ЙХ В. ПИСАРЕНКО 

Наказ підготував і подає: 
відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 
Погоджено: 
проректор з науково-педагогічної 
роботи, доцент 

головний бухгалтер 

начальник юридичного відділу 

Наказ направити: у справу, центр кар'єрі 
бухгалтерію, приймальну комісію, деканати факультетів економіки та 
менеджменту, ветеринарної медицини, обліку та фінансів, ЄДЕБО. 
Виконавець: Осташова В.О. 61-26-63 

В. О. ОСТАШОВА 

М. КОСТЕНКО 

С. П. ЛІНСЬКА 

3.1. КОЛЯДЕНКО 

'авчальний відділ, відділ кадрів, 



Додаток до наказу № 1003-ст від 29.09.2017 р. 

Перелік осіб, яким змінено форму фінансування навчання на державне 
замовлення 

№ 
з/п 

Освітній 
ступінь База вступу 

К
од

 с
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ац
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Назва спеціальності 
(спеціалізації) 

Форма 
навчан 

ня 

Конкурсний 
бал Прізвище, ім'я, по батькові 

1 Бакалавр ПЗСО 052 Політологія денна 133,161 Кекало Олег Сергійович 
2 Бакалавр ПЗСО 081 Право денна 139,518 Юренко Марина Юріївна 

3 Бакалавр ПЗСО 126 Інформаційні 
системи та технології денна 150,093 Гриців Олексій Петрович 

4 Бакалавр ПЗСО 126 Інформаційні 
системи та технології 

заочна 128,775 Пасюта Дмитро 
Анатолійович 

5 Магістр ПЗСО 211 Ветеринарна 
медицина денна 139,049 

Шейко Вікторія Сергіївна 

6 Магістр ПЗСО 211 Ветеринарна 
медицина 

денна 132,294 Кульченко Євгеній 
Геннадійович 

7 Бакалавр ПЗСО 281 Публічне управління 
та адміністрування денна 151,846 Кравцова Ярина Василівна 

8 Бакалавр мс 051 Економіка денна 142 Грушевська Яна 
Олександрівна 

9 Бакалавр мс 076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

денна 136 
Пацула Олег Андрійович 

10 Магістр Бакалавр 051 Економіка денна 212 Вернигора Максим 
Володимирович 

і 1 Магістр Бакалавр 071 Облік і оподаткування денна 217 Сазонов Владислав 
Андрійович 

12 Магістр Бакалавр 211 Ветеринарна 
медицина денна 223 Слюсарєва Ксенія 

Вячеславівна 


