
ЕКОНОМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  ІМЕНІ  РОБЕРТА  ЕЛЬВОРТІ 

 

Н А К А З 

 

08 грудня  2021 року   м. Кропивницький   №116/ОД. 
 

Про затвердження складу 

приймальних комісій  на 2022 рік 

та Положень про приймальні комісії  

 

Відповідно до пункту 1 ст. 38 «Про вищу освіту», пункту 1 ст. 39 Закону України 

«Про фахову передвищу освіту»,  Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085 (зі змінами) та пункту 2 Положення про приймальну комісію 

Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті від 19.11.2021 р. № 14 (зі 

змінами), з метою забезпечення прийому здобувачів освіти  у 2022 році, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

I. Створити приймальну комісію Економіко-технологічного інституту імені 

Роберта Ельворті (далі – ЕТІ імені Роберта Ельворті)  у складі: 

1. Голова приймальної комісії  ЕТІ імені Роберта Ельворті  – Василенко І.М.,  

т.в.о. ректора. 

2. Заступник голови приймальної комісії ЕТІ імені Роберта Ельворті  – 

Щербина О.В., директор Відокремленого підрозділу «Економіко-правовий коледж». 

3. Відповідальний секретар приймальної комісії ЕТІ імені Роберта Ельворті  – 

Алексеєва Л.М., т.в.о. декана економічного факультету. 

4. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЕТІ імені Роберта 

Ельворті – Павлова О.В.,  завідувач кафедри маркетингу,  менеджменту та економіки. 

5. Уповноважена особа приймальної комісії ЕТІ імені Роберта Ельворті  з 

питань прийняття та розгляду електронних заяв – Штець Т.Ф., доцент кафедри фінансів та 

бухгалтерського обліку. 

6. Член приймальної комісії ЕТІ імені Роберта Ельворті - Пузирьов О.Л., 

завідувач кафедри прикладної механіки та інформаційних технологій. 

7. Член приймальної комісії імені ЕТІ Роберта Ельворті – Войтюк А.В., 

методист. 

8. Представник органу студентського самоврядування – Колеснікова Є. – 

студентка групи ПМ – 20. 

ІІ. Вести в дію Положення про приймальну комісію Економіко-технологічного 

інституту імені Роберта Ельворті, затверджене вченою радою 19.11.2021 р. , протокол  

№14. 

ІІІ. Затвердити Положення про приймальну комісію Відокремленого підрозділу 

«Економіко-правовий коледж» ЕТІ імені Роберта Ельворті (далі – ВП «Економіко-

правовий коледж»). 

ІV. Створити приймальну комісію ВП «Економіко-правовий коледж» у складі: 

1. Голова приймальної комісії ВП «Економіко-правовий коледж» – Щербина О.В., 

директор. 

 

  



 

 

 

2. Відповідальний секретар приймальної комісії ВП «Економіко-правовий 

коледж» - Алексеєва Л.М., т.в.о. декана економічного факультету. 

3. Уповноважена особа приймальної комісії ВП «Економіко-правовий коледж» з 

питань прийняття та розгляду електронних заяв - Штець Т.Ф., доцент кафедри фінансів та 

бухгалтерського обліку. 

4. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ВП «Економіко- 

правовий коледж» - Павлова О.В., завідувач кафедрою маркетингу, менеджменту та 

економіки. 

5. Член приймальної комісії ВП «Економіко-правовий коледж» - Войтюк А.В., 

методист. 

6. Член приймальної комісії ВГІ «Економіко-правовий коледж» - Ткаченко І.П., 

голова циклової комісії фінансів та обліку. 

7. Представник органу студентського самоврядування - Деморацький Д. - студент 

групи ФК-21. 

V. Відповідальному секретарю приймальних комісій Алексеєвій Л.М. спільно з 

членами комісії розробити плани робіт приймальних комісій на 2022 рік. 

VI. Відповідальному секретарю приймальних комісій Алексеєвій Л.М. довести 

цей наказ до відома всіх членів приймальних комісій. 

VII. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

Т.в.о. ректора 

 

І.М. Василенко 

> 

 


