
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  вищий  навчальний  заклад  "Дніпропетровська  академія 

(найменування закладу освіти)

 музики  ім.  М.  Глінки"Дніпропетровської  обласної  ради" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «17» серпня 2022 року №56-к(с)

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний вищий навчальний заклад 
"Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки"Дніпропетровської обласної 
ради" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2022 року, 
протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «06» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В.о. ректора Юрій НОВІКОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації

Комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровська 
академія музики ім. М. 
Глінки"Дніпропетровсь
кої обласної ради"

Додаток до наказу від «17»  серпня 2022 року 
№ 56-к(с)

025 Музичне мистецтво Комунальна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10621592 100717
0

1265-5730839 51994870 XA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

157,040

2 10726936 100717
0

1265-5680481 52807398 HK 27.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

200,000

1


