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24.01.2022                                                                                                 м. Київ 
 

Голова приймальної комісії, директор                          Олег ОЛІЙНИК 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                    Галина СУХОВА 
 

Присутні:  Костюк Є.М., Зайцева Г.М., Бутова Т.Ю., Дудка Н.М., Томіліна Н.Л., 

Осадча Т.А., Базалицька  І.Г., Кондратюк С.А., Слеб А.Я., Кияниця А.В. 
 

Порядок денний: 

1. Про підготовку Пропозицій щодо обсягів прийому та випуску за державним 

замовленням у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» в 2022 році. 

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА  

2. Про розгляд Форми договору про надання освітніх послуг ВСП «Київський 

торговельного-економічний фаховий коледж КНТЕУ». 

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА  

 

Хід роботи: 

1. СЛУХАЛИ: Про підготовку Пропозицій щодо обсягів прийому та випуску за 

державним замовленням у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» в 2022 році. 

Виступили: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії з Пропозиціями щодо обсягів прийому та 

випуску за державним замовленням в 2022 році. 

Запропоновано погодити Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за 

державним замовленням в 2022 році у КМДА та КМЦЗ, подати до МОН України у 

визначений термін, розмістити на вебсайті коледжу погоджені Пропозиції щодо обсягів 

прийому та випуску за державним замовленням в 2022 році.  

Голосували:  

«за» – 12          «проти» – немає       «утримались» – немає 
 

Постановили: 
 

1. Погодити Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за 

державним замовленням в 2022 році у КМДА та КМЦЗ. 

2. Подати МОН України Пропозиції щодо обсягів прийому та 

випуску за державним замовленням в 2022 році на паперових 

носіях до 07.02.2022р.. 

3. Завантажити Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за 

державним замовленням в 2022 році одним файлом у форматі 

pdf. до модулю ЄДЕБО «Дані про вступ та випуск».   

4. Розмістити на вебсайті коледжу Пропозиції щодо обсягів 

прийому та випуску за державним замовленням в 2022 році. 

 



2. СЛУХАЛИ: Про Форму договору про надання освітніх послуг ВСП «Київський 

торговельного-економічний фаховий коледж КНТЕУ». 

Виступили: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила доповіла про необхідність укладання договорів зі вступниками 2022 

року незалежно від джерела фінансування під час особистого подання оригіналів 

документів до ВСП «КТЕФК КНТЕУ». У разі, коли документи надіслані поштою      

(в т. ч. електронною з використанням ЕЦП) – договір підписується сторонами не 

пізніше 10 робочих днів від дати початку навчання. 

Запропоновано розглянути та затвердити Форму договору про надання освітніх 

послуг ВСП «Київський торговельного-економічний фаховий коледж КНТЕУ». 

 

Голосували:  

«за» – 12                «проти» – немає      «утримались» – немає 

 

Постановили: 

 

1. Розглянути та затвердити Форму договору про надання 

освітніх послуг ВСП «Київський торговельного-

економічний фаховий коледж КНТЕУ». 

 

 

 

  

 Голова приймальної комісії,  

директор                                   Олег ОЛІЙНИК 
 
 

 

Відповідальний секретар        

Приймальної комісії                                                                                   Галина СУХОВА 

 


