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В И Т Я Г З П Р О Т О К О Л У № 1 

Засідання приймальної комісії Вінницького кооперативного інституту. 

 

“22 ” грудня  2017 р.                                                                м. Вінниця    

 

Порядок денний: 

1.Про створення приймальної комісії Вінницького кооперативного інституту на 

період вступної кампанії  2018 року.  

                                      Доповідач – Драбовський А. Г. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад приймальної комісії . 

 

2.Про затвердження Положення про приймальну комісію Вінницького 

кооперативного інституту. 

                                       Доповідач – Кушнір О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

           1. Затвердити Положення про приймальну комісію Вінницького 

кооперативного інституту. 

           2. Видати наказ про створення приймальної комісії Вінницького 

кооперативного інституту.   

           3. Членам комісії керуватися у роботі Положенням про приймальну комісію 

Вінницького кооперативного інституту. 

 

3. Про затвердження плану роботи приймальної комісії. 

                                     Доповідач – Кушнір О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи приймальної комісії на 2018 р.  

2. Затвердити графік роботи членів приймальної комісії . 

 

4. Про затвердження Правил прийому на навчання до Вінницького кооперативного 

інституту в 2018 році. 

 Доповідач – Драбовський А.Г. 

УХВАЛИЛИ: 

1. інституту в 2018 році. 

2. Членам приймальної комісії ознайомитися з Правилами прийому до Інституту 

 в 2018 році. 

 

 

 

 



5. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу економіки і права  

Вінницького кооперативного інституту в 2018 році. 

                                   Доповідач – Олійник Л.Г. 

УХВАЛИЛИ: 

       1.Затвердити  Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу економіки і права  

Вінницького кооперативного інституту в 2018 році. 

      2.Членам приймальної комісії ознайомитися з Правилами прийому до Коледжу 

в 2018 році. 

6. Про затвердження складу відбіркової комісії з профорієнтаційної роботи. 

                                     Доповідач – Драбовський А. Г. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад відбіркової комісії з профорієнтаційної роботи .  

2. Видати наказ про відбіркову комісію з профорієнтаційної роботи. 

3.  Членам відбіркової комісії з профорієнтаційної роботи у своїй роботі 

керуватися Положенням про відбіркову комісію з профорієнтаційної 

роботи. 

 

7. Про затвердження складу відбіркової комісії з прийому документів та 

оформлення особових справ. 

Доповідач – Драбовський А. Г. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад відбіркової комісії з прийому документів та 

оформлення особових справ вступників до Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту (додаток 4).  

2. Видати наказ про відбіркову комісію з прийому документів та 

оформлення особових справ вступників до Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту. 

3. Членам відбіркової комісії  у своїй роботі керуватися Положенням про 

відбіркову комісію з прийому документів та оформлення особових 

справ вступників до Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту. 

 

 

 

 

 

Голова  приймальної комісії           ___________    А.Г. Драбовський       

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                         ___________    О.Ю.Кушнір 

      

 

 

 

 

 

 


