
П Р О Т О К О Л   №  45 

 

засідання приймальної комісії університету від 21.09.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., 

ПАВЛЮК М.В., ВАНТУХ А.Є., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А.,  

КОСТИШИН О.О., ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Переведення вступників на вакантні місця державного фінансування, які 

зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі  

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», 

ОС «Молодший бакалавр» за денною та заочною формами навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» набору 2022 р. 

2. Запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок 

повернутих за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» набору 2022 р. 

3. Обговорення листа МОН (про обсяги державного замовлення у 2022 році за 

освітнім ступенем магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавра). 

4. Різне. 

1. Переведення вступників на вакантні місця державного фінансування, які 

зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі  

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», 

ОС «Молодший бакалавр» за денною та заочною формами навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» набору 2022 р. 



СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з кількістю 

вакантних місць державного замовлення для здобуття ОС «Бакалавр» на основі  

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», 

ОС «Молодший бакалавр» за спеціальностями набору 2022р.  

Лизак М.П., голова первинної профспілкової організації студентів та 

аспірантів Львівського національного університету природокористування, вніс 

пропозицію перевести вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного 

бюджету на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр», 

ОС «Молодший бакалавр» відповідно до листа МОН за №1/10117-22 від 

02.09.2022 року та р. ХІІ Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році та протоколу засідання Приймальної комісії № 45 від 21.09.2022 року, 

Додатку 1 до листа № 1/01-20-07-963 від 21.09.2022 року (перерозподіл 

вакантних місць державного замовлення, використаних для переведення на 

навчання за кошти державного бюджету осіб, які були зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

УХВАЛИЛИ: Перевести 9 вступників на вакантні місця державного 

фінансування на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною та заочною формами навчання 

для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2022р. згідно реєстру. 

2. Запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок 

повернутих за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» набору 2022 р. 



СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії із 

кількістю вступників пільгових категорій, для яких потрібно звернутися до 

Міністерства освіти і науки України із запитом на виділення додаткових місць 

державного замовлення згідно листа МОН за №1/10117-22 від 02.09.2022 року. 

УХВАЛИЛИ: Підготувати й надіслати запит на виділення додаткових місць 

державного замовлення за рахунок повернутих за денною та заочною формами 

навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», 

ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» набору 2022 р 

згідно вимог до Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Обговорення листа МОН (про обсяги державного замовлення у 2022 році за 

освітнім ступенем магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом 

листа МОН за №1/10941-22 від 19.09.2022 року про обсяги державного 

замовлення у 2022 році за освітнім ступенем магістра на основі здобутого ступеня 

вищої освіти бакалавра. Інформацію, про вступ на перший курс для здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, 

сформовану станом на 18.00 год. 10 жовтня 2022 року, а також заповнені додатки 

згідно вимог необхідно відправити в електронному вигляді на адресу, яка вказана 

в даному листі. 

УХВАЛИЛИ: Підготувати й надіслати інформацію згідно вимог до 

Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Розгляд заяви. 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії із заявою студента  

1-го курсу денної форми навчання факультету механіки, енергетики та 

інформаційних технологій ОС «Бакалавр» спеціальності 208 Агроінженерія 

ОП «Агроінженерія» Назара Горбаня, який просить перевести його на вивільнене 

вакантне місце держбюджетного фінансування згідно рейтингу вступників. 

Голячук Ю.С., внесла пропозицію не підтримати переведення студента  

1-го курсу денної форми навчання факультету механіки, енергетики та 

інформаційних технологій ОС «Бакалавр» спеціальності 208 Агроінженерія 

ОП «Агроінженерія» Назара Горбаня згідно Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті 

природокористування в 2022 році. Зазначила, що вивільнене місце 

держбюджетного фінансування, згідно Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті 

природокористування в 2022 році (розділ XII) необхідно повернути до 

Міністерства освіти і науки України. 

УХВАЛИЛИ: Відмовити студентові 1-го курсу денної форми навчання 

факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ОС «Бакалавр» 

спеціальності 208 Агроінженерія ОП «Агроінженерія» Назарові Горбаню у 

переведенні його на вивільнене вакантне місце держбюджетного фінансування 

згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському 

національному університеті природокористування в 2022 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 


