
Протокол №31 

засідання приймальної комісії  

від 07 серпня 2018 р. 

 

  

 Присутні: Редько О.Ю., Момотюк Л.Є., 

Іващенко О.А., Музиченко М.В., 

Блощицька Г.В., Пилипенко О.І., 

Пархоменко В.В., Дериглазов Л.В., Перхун 

Л.П., Юрченко О.А., Микитюк Л.В., 

Коваль О.Т., Корнієнко П.С., Дідух В.В. 

 

1. Про зарахування вступників до Національної академії статистики, 

обліку та аудиту для здобуття освітнього ступеню  «бакалавр» за денною 

формою навчання на основі повної загальної середньої освіти спеціальності 

051 «Економіка» на місця державного замовлення. 

Інформує: Момотюк Л.Є. – відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

2. Про зарахування вступників до Національної академії статистики, 

обліку та аудиту для здобуття освітнього ступеню  «бакалавр» за денною 

формою навчання на основі повної загальної середньої освіти спеціальності 

051 «Економіка» на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Інформує: Момотюк Л.Є. – відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

         3. Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти. 

Інформує: Момотюк Л.Є. – відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

 

  

 

1. Рішення: 
1. Зарахувати абітурієнтів, які подали оригінали документів на перший 

курс денної форми навчання для здобуття освітнього ступеню «бакалавр»,  

згідно з додатком 1. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Момотюк Л.Є. 

підготувати проекти наказів про зарахування вступників до Національної 

академії статистики, обліку та аудиту для здобуття освітнього ступеню 

«бакалавр». 

  

2. Рішення: 
1. Зарахувати абітурієнтів, які подали оригінали документів на перший 

курс денної форми навчання для здобуття освітнього ступеню «бакалавр»,  

згідно з додатком 2. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Момотюк Л.Є. 

підготувати проекти наказів про зарахування вступників до Національної 



академії статистики, обліку та аудиту для здобуття освітнього ступеню 

«бакалавр». 

 

 

3. Рішення: 
1. Перевести на вакантні місця державного замовлення спеціальності 

051 «Економіка» денної форми навчання згідно з додатком 3. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Момотюк Л.Є. 

підготувати проекти наказів про зарахування вступників до Національної 

академії статистики, обліку та аудиту для здобуття освітнього ступеню 

«бакалавр». 

 

 

 

 

 


