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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум». 

2. Про складання розкладу вступних випробувань та графіка роботи Приймальної 

комісії та технічних секретарів на липень-серпень 2018 року. 

3. Про підготовку приміщень для роботи Приймальної  комісії. 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Бурдюжу Лесю Миколаївну – Голову Приймальної комісії, яка повідомила про 

необхідність внесення змін до Правил прийому на навчання у Державному вищому навчальному 

закладі «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» в 2018 році згідно 

наказу МОН від 23.04.2018 року №409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

17.05.2018 року №600/32052. 

 

І УХВАЛИЛИ 

 

Дудці Максиму Юрійовичу – члену Приймальної комісії до 19 червня 2018 року внести 

зміни до Правил прийому 2018 року та викласти в новій редакції їх на офіційному веб-сайті 

технікуму. 

 

ІІ СЛУХАЛИ 

 

Паламарчук Валентину Вікторівну – члена Приймальної комісії, яка доповіла, що за три 

дні до початку прийому документів необхідно скласти розклад вступних іспитів та графік роботи 

Приймальної комісії та технічних секретарів. 

 

ІІ УХВАЛИЛИ 

 

Александровій Ірині Олексіївні – відповідальному секретарю Приймальної комісії до 25 

червня 2018 року скласти розклад вступних випробувань, до 26 червня 2018 року скласти графік 

роботи Приймальної комісії та ознайомити технічних секретарів. 

 

ІІІ СЛУХАЛИ 

 

Сідюка Олександра Вячеславовича – члена Приймальної комісії, який доповів про 

необхідність улаштування приміщення для роботи Приймальної комісії та забезпечення його 

технічними засобами і наочністю. 

 

 



ІІІ УХВАЛИЛИ 

 

3.1 Коломієць Поліні Федосіївні – завідуючій господарством до 25 червня 2018 року 

провести ремонтні роботи в 110 аудиторії. 

3.2 Александровій Ірині Олексіївні – відповідальному секретарю Приймальної комісії 

забезпечити підготовку наочності до 27 червня 2018 року. 

3.3 Балтакову Ігорю Івановичу – завідуючому лабораторією здійснити оснащення 

приміщення технічними засобами до 25 червня 2018 року. 

3.4 Сідюку Олександру В’ячеславовичу – заступнику директора з навчальної роботи, 

члену Приймальної комісії здійснити перевірку програмного забезпечення, 

необхідного для роботи Приймальної комісії до 27 червня 2018 року. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії     Л.М. Бурдюжа 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    І.О. Александрова 


