
Протокол № 1 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

від 26 січня 2017 року 

 

Порядок денний 

1. Затвердження плану роботи приймальної комісії університету, 

організації та проведення прийому студентів до університету у 2017 році. 

2. Затвердження функціональних обов'язків працівників 

структурних підрозділів приймальної комісії. 

3. Завдання приймальної комісії і колективу університету з 

організації і проведення прийому до університету у 2017 році. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити план роботи приймальної комісії Львівського 

торговельно-економічного університету на 2017 рік з 

внесеними доповненнями (додаток 1) (голосували: "за" - 19, 

"проти" - немає, "утримались" - немає). 

2. Виходячи з необхідності вносити доповнення в план роботи 

приймальної комісії (голосували: "за" - 19, "проти" - немає, 

"утримались" - немає). 

 

2. УХВАЛИЛИ:.1. Затвердити функціональні обов’язки: 

 відповідального секретаря приймальної комісії (додаток 2); 

 заступника відповідального секретаря приймальної комісії (додаток 3); 

 секретаря відбіркової комісії з прийому і обробки особових справ 

(додаток 4); 

 консультанта відбіркової комісії з надання допомоги абітурієнтам в 

оформленні особових справ (додаток 5); 

 секретаря по роботі з кореспонденцією (додаток 6); 

 (голосували: "за" - 19, "проти" - немає, "утримались" - немає). 

2. Доручити відповідальному секретарю приймальної комісії до 

15.02.2017 року сформувати персональний склад структурних 

підрозділів приймальної комісії (голосували: "за" - 19, "проти" - немає, 

"утримались" - немає). 

 

3. УХВАЛИЛИ: 1.Інформацію голови приймальної комісії, ректора 

університету проф. Куцик П. О. прийняти до відома 

(голосували: "за" -19, "проти" - немає, "утримались" - 

немає). 

2. Відповідальність за виконання заходів щодо організації набору 

студентів до університету у 2017 році покласти на деканів факультетів і 

директорів інститутів (Гаврилишина В.В., Котуху О. С., Герасименко Т. О., 

Полякову Ю. В.), директора Луцького кооперативного коледжу Львівського 

торговельно-економічного університету Стрільчук Н. С. та завідуючих 

кафедрами (Міценко Н.Г., Бачинського В.І., Редченка К.І., Єлейка В.І., 

Васильціва Т.Г., Апопія В.В., Дайновського Ю. А., Сирохмана І. В., Костенка 

А. В., Вдовичина І. Я., Щура Б.В., Федика Є. І., Пелик Л.В., Ємченко І. В., 



Ковалик Н.В., Шевчука В.О.) та відповідального секретаря приймальної 

комісії Бойка Р. В. (голосували: "за" - 19, "проти" - немає, "утримались" - 

немає). 

3. Заслухати питання про хід виконання плану заходів щодо організації 

набору студентів до університету у 2017 році на Вченій раді університету 

(голосували: "за" - 19, "проти" - немає, "утримались" - немає). 

 
Голова приймальної комісії      проф. П. О. Куцик 
 
Відповідальний секретар       
приймальної комісії                                                          доц. Р. В. Бойко 

 


