
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  заклад  "Бахмутський  педагогічний  фаховий  коледж" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
БАХМУТ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №75-у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад "Бахмутський 
педагогічний фаховий коледж" у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«09» серпня 2021 року, протокол №10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В. о. директора Марина РУБЦОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації
Комунальний заклад 

"Бахмутський педагогічний 
фаховий коледж"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 75-у

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 9974658 811067

Єфремова Марія Олександрівна 52571138 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0113980

Музичне мистецтво 463,500

2 9247395 811067
Олійник Марина Олегівна 038590 HT-I 10.07.1989 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Музичне мистецтво 472,000

3 9972625 811067

Політенко Микита Євгенович 52590126 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0116137

Музичне мистецтво 463,000

1


