
Протокол № 14 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 18 червня 2021 року 

 

Присутні: Ломакович А.М., Боднар М. Б., Божик М.В., Курач М.С., 

Бережанський О. О., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М.,             

Цісарук І.В., Кратко О.В., Швець О.В., Павлович О.В., Поліщук Ф.Г., 

Вальчук О.В.,  Олексюк Ю.П. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розподіл кількості ліцензованих місць для вступу на навчання 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти між денною та заочною 

формами навчання. 

2. Про розподіл місць регіонального замовлення для вступу на 

навчання за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти (за нормативним терміном навчання) та на базі 

ОКР «молодший спеціаліст» (за скороченим терміном навчання). 

3. Про розподіл місць регіонального замовлення для вступу на 

навчання за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література), 014 Середня освіта (Німецька мова та 

література) та 014 Середня освіта (Польська мова та література). 

4. Про розподіл місць регіонального замовлення для вступу на 

навчання за другим (магістерським) рівнем  вищої освіти за спеціальностями 

014 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014 Середня освіта 

(Німецька мова та література). 

5. Про розподіл місць для вступу на навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти між денною та заочною формами 

навчання. 

6. Про розподіл місць ліцензованого обсягу за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти «доктор філософії» між денною та заочною 

формами навчання: 

7. Про розподіл місць регіонального замовлення для вступу на 

навчання за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти між денною та заочною формами навчання. 

8. Про  Зміни до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році. 

9. Про затвердження розкладів вступних випробувань. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про розподіл місць ліцензованого обсягу за освітньо-професійними 



програмами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти між денною та 

заочною формами навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити  місця ліцензованого обсягу за освітньо-професійними 

програмами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти між денною та 

заочною формами навчання таким чином: 

№ 

з/п 
Освітньо-професійна програма /Спеціальність 

Л
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о
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г
 

Розподіл місць  

 для вступу  

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1.  012 Дошкільна освіта 150 60 90 

2.  013 Початкова освіта 30 20 10 

3.  014 Середня освіта (Інформатика) 30 15 15 

4.  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 50 27 23 

5.  231 Соціальна робота 30 20 10 

6.  053 Психологія 50 20 30 

7.  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 40 25 15 

8.  014 Середня освіта (Німецька мова і література) 20 15 5 

9.  014 Середня освіта (Польська мова і література) 30 15 15 

10.  
014 Середня освіта (Українська мова  

і література) 
30 20 10 

11.  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 50 25 25 

12.  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 30 15 15 

13.  014 Середня освіта (Історія) 30 20 10 

14.  014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 55 25 30 

15.  014 Середня освіта (Фізична культура) 115 55 60 

16.  101 Екологія 30 20 10 

Всього: 770 397 373 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Уповноваженій особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

після затвердження розподілу ліцензованих місць внести відповідні дані до 

конкурсних пропозицій. 
 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії, про розподіл місць регіонального замовлення для 

вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі 

повної загальної середньої освіти (за нормативним терміном навчання) та на 

базі ОКР «молодший спеціаліст» (за скороченим терміном навчання). 



УХВАЛИЛИ: 

Розподілити місця регіонального замовлення для вступу на навчання за 

першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі повної загальної 

середньої освіти (за нормативним терміном навчання) та на базі ОКР 

«молодший спеціаліст» (за скороченим терміном навчання) таким чином: 

№ 
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замовлення 

(за денною 

формою 

навчання)   
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Д.ф. З.ф. Д.ф. З.ф. 

1 012 Дошкільна освіта 150 30 30 30 60 26 16 10 

2 013 Початкова освіта 30 15 5 5 5 10 8 2 

3 231 Соціальна робота 30 15 5 5 5 7 5 2 

4 
014 Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 
50 15 5 10 20 15 8 7 

5 
014 Середня освіта 

 (Образотворче мистецтво) 
30 10 4 10 6 10 5 5 

6 

014 Середня освіта  

(Трудове навчання та 

технології) 

50 12 8 15 15 17 7 10 

7 
014 Середня освіта 

(Інформатика) 
30 10 10 5 5 10 5 5 

8 
014 Середня освіта  

(Фізична культура) 
115 30 20 25 40 28 16 12 

9 

014 Середня освіта  

(Біологія та здоров’я 

людини) 

55 20 20 5 10 12 9 3 

10 101 Екологія 30 15 5 5 5 10 7 3 

Всього: 570 172 112 115 171 145 86 59 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Уповноваженій особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

після затвердження розподілу місць регіонального замовлення внести 

відповідні дані до конкурсних пропозицій. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії, про розподіл місць регіонального замовлення для 



вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література), 014 Середня освіта (Німецька мова та 

література) та 014 Середня освіта (Польська мова та література). 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити місця регіонального замовлення для вступу на навчання за 

першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі повної загальної 

середньої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Англійська мова і 

література), 014 Середня освіта (Німецька мова та література) та 014 Середня 

освіта (Польська мова та література) таким чином: 
№ 

з/п Освітньо-професійна програма 

/Спеціальність 

Загальна 

кількість місць 

регіонального 

замовлення 

Розподіл місць 

регіонального 

замовлення  

1 014  Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

27 

15 

2 014  Середня освіта (Німецька мова і 

література) 
7 

3 014 Середня освіта (Польська мова  і 

література) 
5 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Уповноваженій особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

після затвердження розподілу місць регіонального замовлення внести 

відповідні дані до конкурсних пропозицій. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про розподіл місць регіонального замовлення для вступу на навчання 

за другим (магістерським) рівнем  вищої освіти за спеціальностями 014 

Середня освіта (Англійська мова і література) та 014 Середня освіта 

(Німецька мова та література). 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити місця регіонального замовлення для вступу на навчання за 

другим (магістерським) рівнем  вищої освіти за спеціальностями 014 Середня 

освіта (Англійська мова і література) та 014 Середня освіта (Німецька мова та 

література) таким чином: 

№ 

з/п 
Освітньо-професійна програма 

/Спеціальність 

Кількість місць 

регіонального 

замовлення 

Денна 

форма навчання 

1 014  Середня освіта (Англійська мова і 

література) 
13 

8 

2 014  Середня освіта (Німецька мова і 

література) 
5 



Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Уповноваженій особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

після затвердження розподілу місць регіонального замовлення внести 

відповідні дані до конкурсних пропозицій. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про розподіл місць ліцензованого обсягу для вступу на навчання за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти між денною та заочною 

формами навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити місця ліцензованого обсягу для вступу на навчання за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти між денною та заочною 

формами навчання таким чином: 

№ 

з/п 

Освітньо-професійна 

програма /Спеціальність  

Л
іц

ен
зо

в
а
н

и
й

 

о
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Розподіл місць  

 для вступу  

Денна  

форма навчання 
Заочна  

форма 

навчання 

(контракт) 

Регіональне 

замовлення 
Контракт  

1.  012 Дошкільна освіта 50 9 6 35 

2.  014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
50 7 13 30 

3.  
014 Середня освіта (Фізична 

культура) 
40 8 12 20 

4.  
014 Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини) 
35 10 5 20 

5.  
014  Середня освіта (Англійська 

мова і література) 
40 8 12 20 

6.  014  Середня освіта (Німецька 

мова і література) 
30 5 10 15 

7.  
014 Середня освіта (Українська 

мова  і література) 
40 6 14 20 

8.  
014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 
40 7 5 28 

Всього: 325 60 77 188 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Уповноваженій особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

після затвердження розподілу місць ліцензованого обсягу внести відповідні 

дані до конкурсних пропозицій. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 



VІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про розподіл місць ліцензованого обсягу для вступу за третім 

освітньо-науковим рівнем вищої освіти «доктор філософії» між денною та 

заочною формами навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити місця ліцензованого обсягу для вступу за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти «доктор філософії» між денною та заочною 

формами навчання таким чином: 

№ 

з/п 

Освітньо-професійна 

програма 

/Спеціальність  

Ліцензований обсяг 

Розподіл місць  

 для вступу  

Денна  

форма 

навчання 

Заочна  

форма 

навчання 

1.  
011 Освітні, педагогічні 

науки 
10 5 5 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії, про розподіл місць регіонального замовлення для 

вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі 

повної загальної середньої освіти між денною та заочною формами навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити місцям регіонального замовлення для вступу на навчання 

за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти на базі повної загальної 

середньої освіти між денною та заочною формами навчання таким чином: 

№ 

з/п 

Освітньо-професійна програма 

/Спеціальність 

 
Розподіл місць  

 для вступу  

Кількість 

місць 

регіонального 

замовлення 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 

1.  012 Дошкільна освіта 16 16 0 

2.  013 Початкова освіта 8 8 0 

3.  231 Соціальна робота 5 4 1 

4.  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 8 8 0 

5.  014 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
5 5 0 

6.  014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 
7 7 0 

7.  014 Середня освіта (Інформатика) 5 5 0 



8.  
014 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 
15 14 1 

9.  
014 Середня освіта (Німецька мова і 

література) 
7 6 1 

10.  
014 Середня освіта (Польська мова і 

література) 
5 4 1 

11.  
014 Середня освіта (Українська мова  

і література) 
12 12 0 

12.  014 Середня освіта (Історія) 12 12 0 

13.  014 Середня освіта (Фізична культура) 16 16 0 

14.  053 Психологія 10 9 1 

15.  
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я 

людини) 
9 9 0 

16.  101 Екологія 7 7 0 

Всього: 147 142 5 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

даний розподіл на затвердження Вченою радою Академії. 

Уповноваженій особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

після затвердження розподілу місць регіонального замовлення внести 

відповідні дані до конкурсних пропозицій. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про Зміни до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році. 

Ознайомив із наказом МОН України №499 від 05 травня 2021 року, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  11 червня 2021 року за 

№ 794/36416 «Про затвердження змін до наказу міністерства освіти і науки 

україни від 15 жовтня 2020 року № 1274» 

Запропонував внести дані зміни до Правил прийому до Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році. 

У зв’язку з проведення додаткової (спеціальної) сесії ЄВІ 11 вересня 

2021 року та оголошенням її результатів у десятиденний термін запропонував 

внести зміни у абзац 15 пункту 6 розділу V та викласти в такій редакції: 

друга сесія починається 30 серпня, закінчується о 17: 00 27 вересня. 

Вступні іспити, співбесіди – проводяться з 28 по 29 вересня включно. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування здійснюється - 

29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (подати оригінали 

документів) до 17:00 30 вересня. Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – не пізніше – 17: 00 30 вересня. 



У зв’язку із доведенням регіональним замовником місць регіонального 

замовлення на підготовку фахівців у закладах вищої освіти області 

комунальної форми власності у 2021 році (Наказ Управління освіти і науки 

Тернопільської облдержадміністрації № 86/01-07 від 18.05.2021 р) 

запропонував внести зміни до Правил прийому:  

У додатках до Правил прийому: 

 Додаток 4 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для 

прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття 

рівня вищої освіти «бакалавр» Навчання за освітньо-професійними 

програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі скороченим 

строком навчання)) доповнити новим пунктом: 

Спеціальності   

ОКР молодшого 

спеціаліста 

Освітньо-

професійна 

програма 

Спеціальність Вступне випробування 
Ваговий 

коефіцієнт 
Курс 

Термін 

навчання 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології) 

Споріднені та інші 

спеціальності 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

 

014  Середня 

освіта (Трудове 

навчання та 

технології) 

1. Українська мова* 0,25 

1 Курс 1р 10м 

2. Математика** 0,25 

Фахове вступне випробування 

– теорія і методика 

технологічної освіти (тести) 

0,5 

 

УХВАЛИЛИ: 

Внести такі зміни до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році:  

1. У розділі I: 

у пункті 6: 

абзац тринадцятий викласти в такій редакції: 

«квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних 

місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка 

може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів 

відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 

2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 

2021 року за № 505/36127 (далі - наказ № 271);»; 

абзац двадцять другий після слова та цифри «квотою-4,» доповнити 

словами «квотою для іноземців,». 



2. У розділі II: 

Пункт 4 викласти в такій редакції: 

«4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія 

окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, 

визначаються наказом № 271.»; 

пункт 5 виключити. 

3. У розділі VI: 

1) у пункті 1: 

в абзаці четвертому після слова «співбесідою,» слова та цифри 

«наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Умов» замінити 

словами та цифрами «наказом № 271 відповідно до цих Умов»; 

в абзаці тринадцятому після слова «співбесідою,» слова та цифри 

«наказом N 560 або наказом N 697» замінити словами та цифрами «наказом 

N 271«; 

в абзаці п'ятнадцятому слово «(закритих)» виключити. 

2) в абзаці шостому пункту 5 після слів «особливостей, передбачених» 

слова та цифри «наказами № 560, № 697 відповідно» замінити словами та 

цифрами «наказом № 271«. 

4. У розділі VIII: 

1) в абзаці третьому пункту 4 слово «(закриту)» виключити; 

2) в абзаці третьому пункту 5 слово «(закриту)» виключити; 

3) в абзаці першому пункту 6 після слів «визначених відповідно до» 

слова та цифри «наказу № 560 або наказу № 697,» замінити словами та 

цифрами «наказу № 271,»; 

4) в абзаці першому пункту 14 слово «(закриту)» виключити; 

5) у пункті 15 слова «на небюджетні конкурсні пропозиції» замінити 

словами «для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на конкурсні пропозиції,»; 

5. Абзац четвертий пункту 1 розділу X викласти в такій редакції: 

«надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно 

до нього.». 

6. у розділі XV: 

доповнити новим пунктом 5 такого змісту: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36127.html


«5. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка, до якої було зараховано вступників, які надали довідки закладів 

охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в 

конкурсному відборі або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти 

місцевого бюджету (за регіональним замовленням) та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, повинна протягом одного місяця з дати 

зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні 

заклади охорони здоров'я для підтвердження спеціальних умов. Запити 

Академії та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до 

ЄДЕБО.» 

У зв’язку з цим пункти 5 - 6 вважати відповідно пунктами 6 - 7. 

Пункт 6 після слів «про проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання» доповнити словами «, єдиного вступного іспиту». 

2021 р.): 

Абзац 15 пункту 6 розділу V викласти в такій редакції: 

друга сесія починається 30 серпня, закінчується о 17: 00 27 вересня. 

Вступні іспити, співбесіди – проводяться з 28 по 29 вересня включно. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування здійснюється - 

29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (подати оригінали 

документів) до 17:00 30 вересня. Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – не пізніше – 17: 00 30 вересня. 

У додатках до Правил прийому: 

Додаток 4 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для 

прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття 

рівня вищої освіти «бакалавр» Навчання за освітньо-професійними 

програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі скороченим 

строком навчання)) доповнити новим пунктом: 

Спеціальності   

ОКР молодшого 

спеціаліста 

Освітньо-

професійна 

програма 

Спеціальність Вступне випробування 
Ваговий 

коефіцієнт 
Курс 

Термін 

навчання 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології) 

Споріднені та інші 

спеціальності 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

 

014  Середня 

освіта (Трудове 

навчання та 

технології) 

1. Українська мова* 0,25 

1 Курс 1р 10м 

2. Математика** 0,25 

Фахове вступне випробування 

– теорія і методика 

технологічної освіти (тести) 

0,5 

 

Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. подати 

Зміни до Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році на затвердження 

Вченою радою Академії. 

 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 



ІХ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В., який 

ознайомив із проектом розкладів проведення вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити розклади вступних випробувань у запропонованому проекті. 

   

    Результати голосування: 

 «За» – 15;               «Проти» – 0;          «Утримались» – 0. 

 
 

Голова приймальної комісії                                 Афанасій Ломакович                                               

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                          Микола Божик 
 
 


