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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

вIдокрЕмлЕний структурний пrдвоздlл
(БЕрдянсiкЙй мдшиноБудIвний Фдховий колЕдж

НДЦIОНДЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ЗДПОРIЗЬКД ПОЛIТЕХНIКД>

нАкАз

Запорiжжя

Про внесення змiн до нак€ву Jю 46 вiд 21 ,t2,2021
<Про затвердження складу
та пiдроздiпiв Приймальноi KoMiciI>>.

На пiдставi наказу НУ <<Запорiзька полiтехнiка> JVs 97 вiд 18 квiтня 2022 р,

кПрО органiзаЦiю роdоти ВСП БмоК НУ <Запорiзька полiтехнiка> в перiод

военого стану в Украiнi>

) ,,?

Jф l.b

ПриймальноТ KoMiciT з питань

електронних заяв, адмiнiстратор

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зi складу приймальноi KoMicii Кондрашову С,Г,, в,о, директора,

локаленкова в.в., заступника директора з дгр у зв'язку з вiдсутнiстю з

невстановлених (iнших) обставин.
2. Увести до складу приймальноi KoMiciT Лiтвiнцева М,Ю,, фахiвчя з питань

цивiльного захисту' БураковУ к.' студенткУ групи 3-Ал-56' члена ради

студентського самоврядування коледжу та MicbKoT молодiжноТ ради,

З.Ъозподiлити обов'язки мiж членами Приймальноi KoMicii таким чином:

Кульбашенко о.м. - голова Приймальноi KoMicii, т.в.о. директора всп
<БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>

Лiтвiнцев M.Io. - заступник гоJIови Приймальнот KoMicii, фахiвець з

Галайда Ю.е.
Саприкiн е.В.

,.Щударев I.I.

питань цивiльного захисту;
- вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMiciI, викладач

- член Приймальноi KoMiciT, заступник директора з

навчальноТ роботи;
- уповноважена особа
прийняття та розгляду
бази даних;
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Розкладка на розсилку:

1. ПриймаJIьна комlсlя
2. Вiддiл кадрiв

- 1 прим.(ориг.)
- 1 прим.

Всъого - 2 прим.

Завiдувач канцелярiТ Оксана КIЧИШКIНА


