
Засідання приймальної комісії

14.11.2017 року м. Херсон

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається)

Голова: Яковенко О. Є.
Секретар: Гайналій М.В.

Порядок денний:

1. Про надання академвідпустки;
2. Про продовження академвідпустки Брудницькому М.;
3. Про надання академвідпустки;
4. Про подовження терміну дії академічної відпустки

1. СЛУХАЛИ:
0.Є. Яковенко про надання академвідпустки Литвину Руслану Павловичу, студенту З 

курсу денної форми навчання групи 321 за рахунок коштів державного бюджету на умовах 
державного замовлення спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у зв’язку з призовом до лав Збройних сил 
України з 15.11.2017 року по 15.11.2018 року.

Підстава: заява Литвина Р., повістка з райвійськомату

1. УХВАЛИЛИ:
надати академвідпустку Литвину Руслану Павловичу, студенту З курсу денної форми 
навчання групи 321 за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 
замовлення спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст, у зв’язку з призовом до лав Збройних сил України з 15.11.2017 
року по 15.11.2018 року.

2. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про продовження академвідпустки студенту Ш курсу заочної форми 

навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Брудницькому Максиму 
Анатолійовичу в зв’язку з призивом на строкову військову службу терміном на півроку з 
15.11. 2017 року до 15.05.2018 року.

Підстава: заява матері Брудницького М.А., довідка з Цюрупинського військкомату від 
11.11.2016року№2976

2. УХВАЛИЛИ:
продовжити академвідпустку студенту Ш курсу'заочної форми навчання спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» Брудницькому Максиму Анатолійовичу в зв’язку з призивом на 
строкову військову службу терміном на півроку з 15.11. 2017 року до 15.05.2018 року.

3. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про надання академвідпустки студенту IV курсі заочної форми навчання 

спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» Маслію Андрію
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Сергію Олександровичу в зв’язку з призивом на строкову військову службу з 27.11. 2017 
року терміном на один рік до 27.11. 2018 року.

Підстава: заява Маслія А..О., повістка, довідка з Великоолександрівського військкомату 
від 16.11.2017року№ 2/ 1786

3.УХВАЛИЛИ:
надати академвідпустку Студенту IV курсі заочної форми навчання спеціальності 5.07010602 
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» Маслію Андрію Сергію Олександровичу 
в зв’язку з призивом на строкову військову службу з 27.11. 2017 року терміном на один рік до
27.11.2018 року.

4. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про подовження терміну дії академічної відпустки студенту 321 групи 

Єрмакову Владиславу Юрійовичу відповідно до ст.23 Закону України (про військовий 
обов’язок і військову службу) та Закону України про вищу освіту до 21.05.2018 року на 
підставі довідки Цюрупинського районного військового комісаріату від 17.11.2016 року № 
3020.

4.УХВАЛИЛИ:
подовжити термін дії академічної відпустки студенту 321 групи Єрмакову Владиславу 
Юрійовичу відповідно до ст.23 Закону України (про військовий обов’язок і військову 
службу) та Закону України про вищу освіту до 21.05.2018 року на підставі довідки 
Цюрупинського районного військового комісаріату від 17.11.2016 р ( ^ №  3020.

Голова

Секретар

О. Є. Яковенко

М.В. Гайналій



список ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

1. Яковенко О.Є. -  директор коледжу, голова приймальної комісії коледжу
2. Ротань Н.В. -  заступник директора з навчальної роботи , заступник голови 

приймальної комісії
3. Лебедь Г.М. -  заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи, член 

комісії
4. Нарожний О.В. -  заступник директора з навчально-виробничої роботи, член комісії
5. Яковенко В.Д. -  завідувач відділення , член комісії
6. Подозьорова A.B. -  завідувач відділення , член комісії
7. Воронова Н.В. -  завідувач відділення , член комісії
8. Чебукіна В.Ф. -  завідувач відділення , член комісії
9. Коленко В.В. -  відсутня
10. Маляренко А.О. -  т.в.о.завідувача відділення, член комісії
11. Гайналій М.В. -  відповідальний секретар
11. Горішня A.B. -  голова профкому коледжу
12. Гречко K.M. -  голова студентського самоврядування, член комісії
13. Попова О.Є. -  член студентського самоврядування, член комісії

Секретар V М.В.Гайналій


