
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 16 
ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

від 19.07.2019 року                                                                     м. Ірпінь 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про рекомендацію до зарахування за кошти державного бюджету на 
ФПППКППМ за спеціальністю 081 «Право» освітньої програми «Фінансові 
розслідування»  на денну форму навчання  вступників, які вступають на основі повної 
загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра та включення їх до наказу 
про зарахування. 

Папін А.В. 
2. Про допуск до конкурсного відбору на основі витягу із заліково-

екзаменаційних відомостей абітурієнтки Кофанової Еліни Константинівни, яка 
вступає на навчання на перший курс скороченої програми  до ННІ інформаційних 
технологій за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Горбовий А.Ю.  
3. Про переведення балів, що записані у додатках до дипломів про здобуття 

ступеня молодшого спеціаліста «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у 
4-бальну систему.  

Ружинська Н.О.  
4. Про організацію  проведення додаткової сесії творчих конкурсів для 

вступників, які вступають на навчання за спеціальностями 017 «Фізична культура і 
спорт» та 262 «Правоохоронна діяльність» за їх заявами.   

Папін А.В. 
5. Щодо скасування заяв, які були помилково внесені до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 
Михалевич А.Л.  

6. Різне.  
1. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до зарахування за кошти державного бюджету на ФПППКППМ 

за спеціальністю 081 «Право» освітньої програми «Фінансові розслідування»  на 
денну форму навчання  вступників, які вступають на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра та включити їх до наказу. 

2. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ: 
Допустити до конкурсного відбору абітурієнтку Кофанову Еліну 

Константинівну за умови надання довідки про академічну різницю.  
3. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ:  
Переводити бали, що записані у додатках до дипломів про здобуття ступеня 

молодшого спеціаліста «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у 4-бальну 
систему згідно додатку. 

4. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ:  
Організувати проведення додаткової сесії творчих конкурсів для вступників, 

які вступають на навчання за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт» та 262 
«Правоохоронна діяльність» за їх заявами у період 23.07.19 – 24.07.19.     

5. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ: 
Скасувати заяви через допущену технічну помилку операторів Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти.  
 


