
Протокол №3 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від   11   березня  2019 року 

 

Голова приймальної комісії, в.о.ректора                 Коваленко О.А. 

 Відповідальний секретар приймальної комісії        Бельдій М.Г. 

Присутні 15 з 19 членів приймальної комісії.  

Порядок денний: 

 1.Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у ОДАУ. 

2. Про перевірку бюджетних конкурсних пропозицій (Лист МОН 

України від 06.03.2019 року) 

3. Про зміни до наказу № 23 від 04 лютого 2019 року про склад 

відбіркових комісій. 

 1. Слухали: проректора з навчальної та методичної роботи Кучеренка 

Ю.Л. про затвердження форм документів з підготовки фахівців у ОДАУ. 

 Ухвалили: Відповідно до статті 13 Закону України «Про вищу освіту», 

пунктів 4,8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 

року №630, та з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою 

освітою і вдосконалення документообігу у закладах вищої освіти 

запровадити форми документів у роботі приймальної комісії Одеського 

державного аграрного університету.    

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: 15 з 19 

членів приймальної комісії. 

2.Слухали: заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 

адміністратора ЄДЕБО Давиденко Світлану Миколаївну про лист МОН 

України від 06.03.2019 року за № 1/9-117 щодо перевірки бюджетних 

конкурсних пропозицій внесених до ЄДЕБО. 

Ухвалили: Конкурсні пропозиції за державним замовленням внесені до 

ЄДЕБО своєчасно на виконання вимог п.7 розділу ХV умов прийому на 



навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році. Перевірку внесених 

до ЄДЕБО бюджетних конкурсних пропозицій здійснено, про результати 

перевірки до директорату вищої освіти і освіти дорослих надіслано 

офіційного листа на електронну адресу: paperless.com.ua. 

 Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 

15 з 19 членів приймальної комісії. 

3.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій М.Г. 

про зміни до наказу № 23 від 04 лютого 2019 року про склад відбіркових 

комісій. 

 Ухвалили: внести зміни до наказу № 23 від 04 лютого 2019 року про 

склад відбіркових комісій, а саме вивести зі складу відбіркової комісії 

оператора ЄДЕБО Сухореброго С.В. за спеціальністю 204 ТВППТ, ввести до 

складу відбіркової комісії оператора ЄДЕБО Сухоребру О.В. за 

спеціальністю 204 ТВППТ. 

 Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 

15 з 19 членів приймальної комісії. 


