
ПРОТОКОЛ № 5

Засідання приймальної комісії ХЕМТТБ 
від 01 липня 2016 року

Присутні: Немченко В.М. — голова приймальної комісії, 
Величко В.О.— заступник голови приймальної 
комісії, Лелюк О.І. відповідальний секретар 
приймальної комісії, члени приймальної комісії: 
Колісник Л. М., Корольова Р. М., Гундарева Л. А.,
Решетняк Н. В., Крюкова І. В., Багач Р. В., Руденко А. І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Ознайомлення членів приймальної комісії зі Змінами до Умов 
прийому до Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічного 
технікуму транспортного будівництва, затвердженими педагогічною 
радою технікуму (протокол №7 від 01 липня 2016 р.).

2. Затвердження Положення про апеляційну комісію технікуму та 
Порядку подання та розгляду апеляційних заяв.

3. Затвердження розкладу вступних іспитів.

Слухали:

1. Заступник голови Приймальної комісії Величко В.О. ознайомив зі Змінами 
до Умов прийому до Харківського ордена «Знак Пошани» 
електромеханічного технікуму транспортного будівництва, затвердженими 
педагогічною радою технікуму (протокол №7 від 01 липня 2016 р.).

Величко В.О. підкреслив, що Зміни до Умов прийому до Харківського 
ордена «Знак Пошани» електромеханічного технікуму транспортного 
будівництва було затверджено педагогічною радою технікуму повністю, 
згідно до проекту зазначених Змін протоколом №7 від 01 липня 2016 р, та 
подано на верифікацію до Єдиної державної бази з питань освіти.
2. Голова Приймальної комісії В. М. Немченко ознайомив Приймальну 
комісію з проектами Положення про апеляційну комісію технікуму та 
Порядку подання та розгляду апеляційних заяв.
3. Відповідальний секретар Приймальної комісії Лелюк О.І. ознайомила 
Приймальну комісію з розкладом вступних випробувань для вступників 
денної форми навчання.

Ухвалили:
1. Інформацію про Зміни до Умов прийому до Харківського ордена «Знак 

Пошани» електромеханічного технікуму транспортного будівництва, 
затвердженими педагогічною радою технікуму (протокол №7 від 01 липня 
2016 р.) після верифікації в ЄДЕБО оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційному стенді приймальної комісії та на сайті технікуму.



2. Затвердити Положення про апеляційну комісію технікуму та Порядок 
подання та розгляду апеляційних заяв.

3. Затвердити розклад іспитів та оприлюднити його шляхом розміщення на 
веб-сайті технікуму та інформаційному стенді приймальної комісії.

Голова приймальної комісії,
директор технікуму В.М. Немченко

Відповідальний секретар О.І. Лелюк


