
               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 виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Київський університет 
імені Бориса Грінченка

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 783-С

231 Соціальна робота Комунальна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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зовнішнього незалежного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11010216 979301

Гром Даяна Геннадіївна 53357860 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0039907 Соціальна 
робота

149,800

2 10701450 979301

Калініченко Владіслав Сергійович 51862458 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0371165 Соціальна 
робота

120,556

3 10611460 979301

Квашук Світлана Дмитрівна 53362938 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0023468 Соціальна 
робота

145,450

169



4 10728477 979301

Панькевич Ольга Ігорівна 53426136 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0070043 Соціальна 
робота

141,950

170
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1 10643120 108869
0

Демір Бюшра 53145392 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

2 10937172 108869
0

Носенко Михайло Максимович 52383601 TA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

171


