
Протокол №4 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 24.03. 2021 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні : Брошков М.М., Коваленко О.А.,  Данчук О.В., Малецька І.В., 

Балан Г.О., Малащук О.С., Ніколенко І.В., Родіонова К.О., Решетніченко 

О.П.,  Гурс  О.Ф., Ісмаїлов А.А., Бельдій М.Г., Давиденко С.М., Тарандушко 

А.О., Ожован О.О., Дідур Г.І., Цимбал Н.В., Богдан М.К., Гєрдєва А.О.   

Порядок денний: 

1. Про формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою на 2021 рік. 

 

 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою на 2021 рік. 

 На виконання вимог Закону України «Про формування  та розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 

р. № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення  

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів необхідно надати 

МОН України пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими в ЄДЕБО за 

допомогою модуля «Дані про вступ та випуск» розділу «Вступна кампанія». 

 Ухвалили: відповідно до листа МОН України від 22.03.2021 р. №1/9-

158 про формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою на 2021 рік у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що 

склалась в Україні, термін подання МОН України пропозиції щодо обсягу 

державного замовлення на прийом та випуск фахівців на 2021 рік перенесено 

на 15.04 2021 рік. 

 Відповідальній за внесення даних до ЄДЕБО з питань освіти та 

Тарандушко А.О. до 15.04 2021 року сформувати пропозиції щодо обсягу 

державного замовлення на прийом та випуск фахівців на 2021 рік за 



встановленими формами. Форми на паперових носіях за підписом ректора 

ОДАУ, погоджені з Одеською ОДА та РЦ відсканувати, завантажити одним 

файлом до ЄДЕБО та надіслати поштою до директорату фахової перед вищої, 

вищої освіти МОН України. 

 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор                                                                 Михайло  БРОШКОВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                              Марія БЕЛЬДІЙ 

 


