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Університету ДФС України 
 

від 20.08.2019 року                                                                                  м. Ірпінь 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на навчання вступників, які вступають до Університету для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за 

рахунок коштів фізичних/юридичних осіб денної та  заочної форм навчання за 

результатами ЗНО та вступних випробувань. 

Голови відбіркових комісій  

2. Про зарахування на навчання вступників, які вступають до Університету для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі освітнього ступеня молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра (спеціаліста) за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб 

денної та  заочної форм навчання. 

Голови відбіркових комісій 

3. Про зарахування на навчання вступників, які вступають до Університету для 

здобуття ІІ (магістерського) рівня вищої освіти  денної та заочної форм навчання за 

рахунок коштів фізичних/юридичних осіб. 

Голови відбіркових комісій  

4. Про зарахування на навчання без оригіналу документа про освіту вступника 

Горобченко К.В., яка вступає на навчання для здобуття ІІ (магістерського) рівня вищої 

освіти до ННІ права на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб.   

Бинюк Н.М. 

5. Про внесення доповнень до Правил прийому на навчання до Університету 

державної фіскальної служби України в 2019 році. 

Мілімко Л.В.  

6. Різне.  

 

1. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання вступників, які вступають до Університету для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб денної та  заочної форм навчання за результатами ЗНО та 

вступних випробувань (Додаток).  

2. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання вступників, які вступають до Університету для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, 

бакалавра, магістра (спеціаліста) за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб денної та  

заочної форм навчання (Додаток). 

3. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  



Зарахувати на навчання вступників, які вступають до Університету для здобуття ІІ 

(магістерського) рівня вищої освіти  денної та заочної форм навчання за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб (Додаток). 

4. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання без оригіналу документа про освіту вступника вступника 

Горобченко К.В., яка вступає на навчання для здобуття ІІ (магістерського) рівня вищої 

освіти до ННІ права на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб та 

зобов’язати протягом двох місяців надати дублікат документа про освіту (Додаток). 

5. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Внести доповнення до Правил прийому на навчання до Університету державної 

фіскальної служби України в 2019 році щодо організації у листопаді 2019 року додаткової 

сесії для вступу на навчання до Університету для здобуття І-го (бакалаврського), ІІ-го 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 


