
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський коледж культури і 

мистецтв"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Львів

(населений пункт)

від «24» липня 2019 року №51

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад Львівської обласної ради 
"Львівський коледж культури і мистецтв" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «24» липня 2019 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Лавринів Г.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «24»  липня 2019 року 
№ 51

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5273111 Воїнська Світлана Володимирівна 51153773 BK 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

16,7

5330784 Грубський Юрій Володимирович 51179186 BK 12.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

20,8

5244226 Заєць Діана Віталіївна 50932843 TA 07.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

22,4

5269662 Іванчук Яромир Ігорович 51175440 BK 12.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

24

5224681 Коцюба Софія Андріївна 51176538 BK 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

24,3

1



5297937 Тарасюк Юлія Володимирівна 51091626 KC 11.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

20,5

5272027 Федоров Владислав Ігорович 51181533 BK 18.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані заходи

18,7

2
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «24»  липня 2019 року 
№ 51

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5349948 Лобода Вікторія Вікторівна 50481291 BK 08.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Організація народної 
пісенної творчості

17,7

3


