
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №41 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Університету ДФС України 

 
від 30.09.2019 року                                                                                  м. Ірпінь 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування вступників, що вступають на навчання до Університету для здобуття 
ІІ-го (магістерського) рівня вищої освіти на денну форму навчання за кошти 
фізичних/юридичних осіб. 

Голови відбіркових комісій 

2. Про зарахування на навчання громадянина Грузії Мелашвілі Лазаре, який вступає на 
навчання для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої освіти до ННІ інформаційних 
технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на денну форму навчання за кошти 
фізичних/юридичних осіб. 

Горбовий А.Ю. 

3. Про допуск до участі у конкурсному відборі та вступних іспитів громадянина Алжиру 
Тансаута Агілеса, який вступає на навчання для здобуття І-го (бакалаврського) рівня вищої 
освіти до ННІ інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на 
денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб.  

Горбовий А.Ю. 

4. Про створення комісії по перевірці документів осіб із числа іноземців, що вступають 
на навчання до Університету ДФС України. 

Мілімко Л.В.  

5. Різне.  
1. СЛУХАЛИ…:  

     УХВАЛИЛИ:  
Зарахувати на навчання вступників, що вступають на навчання до Університету для 

здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої освіти на денну форму навчання за кошти 
фізичних/юридичних осіб (Додаток).  

 
2. СЛУХАЛИ..:  

УХВАЛИЛИ:  
Зарахувати на навчання громадянина Грузії Мелашвілі Лазаре, який вступає на навчання 

для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої освіти до ННІ інформаційних технологій за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на денну форму навчання за кошти 
фізичних/юридичних осіб (Додаток).  

3. СЛУХАЛИ..:  
УХВАЛИЛИ:  
Допустити до участі у конкурсному відборі та вступних іспитів громадянина Алжиру 

Тансаута Агілеса, який вступає на навчання для здобуття І-го (бакалаврського) рівня вищої 
освіти до ННІ інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на 
денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (Додаток).  

4. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ:  

Створити комісію по перевірці документів осіб із числа іноземців, що вступають на навчання 
до Університету ДФС у такому складі:  

Мілімко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії; 
Осаволюк Л.В. – завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва;  
Михалевич А.Л. - уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв; 
Александров М.П. – завідувач підготовчим відділенням для іноземців та осіб  без 

громадянства.  
Грищенко В.В. – заступник начальника юридичного відділу.  

 


