
Протокол №15 
засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 
від «02» вересня 2022 року 

 
 
Присутні:  Кропівний В.М – голова  приймальної комісії, Кириченко А.М, 
Богатирьов Д.В., Віхрова Л.Г., Голуб Д.В., Лізунков О.В., Линченко М.Д., Мажара 
В.А., Рудич М.Л., Сторожук М.В., Сало В.М., Скриннік І.О., Шалімова Н.С., 
Юрченко О.В., Яцун В.В., Вдовенко А. О., Шаповал Є.О. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 

1. Зарахування вступників на 1 курс на базі ПЗСО за рахунок видатків 
державного бюджету денної та заочної форми навчання для здобуття ступеня 
бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2022 року. 

2. Зарахування вступників на 1 курс на базі ОКР молодший спеціаліст за 
рахунок видатків державного бюджету денної та заочної форми навчання для 
здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних 
пропозицій 2022 року. 
 

3. По першому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
Богатирьова Д.В.  щодо зарахування вступників за результатами алгоритму 
розміщення державного замовлення в 2022 році на базі ПЗСО для здобуття 
ступеня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 
2022 року.  Богатирьов Д.В. повідомив, що списки вступників, рекомендованих 
до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за 
кожною конкурсною пропозицією, були отримані приймальною комісією за 
даними ЄДЕБО, перевірені на предмет достовірності поданих вступниками 
відомостей та дотримання передбачених Правилами прийому до ЦНТУ в 2022 
році вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки 
технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного 
замовлення в 2022 році.  Вступниками виконані всі вимоги до зарахування. У 
списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначені такі самі дані, що 
і в рейтинговому списку вступників. 
 
ВИСТУПИЛИ: Яцун В.В. та  Голуб Д.В. які внесли пропозицію зарахувати 
вступників згідно списків. 
 
Результати голосування по п. 1: 

За–17 



 2 

Утрималось–0 
     Проти–0 

УХВАЛИЛИ:  1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
взяти до відома. 

2. Зарахувати на навчання за кошти державного замовлення осіб, які 
вступають на 1 курс денної  та заочної форми здобуття освіти на основі ПЗСО 
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних 
пропозицій 2022 року.  

3. Оприлюднити накази на сайті університету. 
 
 
По другому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
Богатирьова Д.В.  щодо оприлюднення рейтингового списку вступників за 
результатами алгоритму розміщення державного замовлення в 2022 році на 
базі ОКР молодший спеціаліст для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2022 року.  
Богатирьов Д.В. повідомив, що списки вступників, рекомендованих до 
зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за 
кожною конкурсною пропозицією, були отримані приймальною комісією за 
даними ЄДЕБО, перевірені на предмет достовірності поданих вступниками 
відомостей та дотримання передбачених Правилами прийому до ЦНТУ в 2022 
році вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки 
технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного 
замовлення в 2022 році.  Вступниками виконані всі вимоги до зарахування. У 
списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначені такі самі дані, що 
і в рейтинговому списку вступників. 
 
ВИСТУПИЛИ: Яцун В.В. та  Голуб Д.В. які внесли пропозицію зарахувати 
вступників згідно списків. 
 
Результати голосування по п. 2: 

За–17 
Утрималось–0 

     Проти–0 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти 

до відома. 
2. Зарахувати на навчання за кошти державного замовлення осіб, які 

вступають на 1 курс денної  та заочної форми здобуття освіти на основі ОКР 
молодший спеціаліст для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 
відповідно до конкурсних пропозицій 2022 року.  

3. Оприлюднити накази на сайті університету 

 

 

 

 
 


