МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044)481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам вищих навчальних закладів
Директору ДП «Інфоресурс»
Сьогодні оголошено результати адресного розміщення державного
замовлення. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного або регіонального замовлення до
12.00 години 05 серпня відповідно до абзацу дванадцятого пункту 1 розділу V
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017
року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада
2016 року за № 1515/29645 (далі - Умови прийому).
При виконанні вимог до зарахування в окремих випадках виникають
ситуації, коли надана вступниками інформація не відповідає підтверджуючим
документам. Зазвичай це має наслідком відмову в зарахуванні або, навіть,
скасування наказу про зарахування, якщо розбіжності виявляються після
видання наказу про зарахування, відповідно до пункту 5 розділу XIV Умов
прийому.
Враховуючи, що сільський коефіцієнт, передбачений абзацом десятим
пункту 5 розділу VII Умов прийому, застосовувався вперше в 2017 році, і для
його підтвердження використовувались форми документів, які були
запроваджені в законодавстві в останній рік, можуть виявлятись випадки
неправильного нарахування, цього коефіцієнту. Якщо приймальна комісія
відмовила вступнику в нарахуванні сільського коефіцієнту у зв’язку із
завантаженням ним в електронний кабінет скан-копії невідповідного
документа, то подання нової довідки встановленого зразка не є підставою для
перерахування конкурсного бала, оскільки відповідно до Умов прийому
вступник мав подати таку довідку у встановлений термін.
Якщо сільський коефіцієнт було нараховано навчальним закладом без
належних на то підстав або середній бал атестату виявиться нижчим за
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врахований при розрахунку^жойкурейотоеобала, то при виконанні вимог до

зарахування такі випадки мають бути оформлені протокольними рішеннями
приймальної комісії. Узагальнений протокол про такі випадки надсилається до
20 серпня 2017 року до Міністерства освіти і науки.
У разі, якщо скорегована в результаті цього величина конкурсного бала
перевищуватиме мінімальний бал для рекомендованих до зарахування на
загальних умовах на цю конкурсну пропозицію (для осіб, що вступають на
загальних умовах) або за мінімальний бал для рекомендованих до зарахування
за квотою (для осіб, що вступають за відповідною квотою), то процедура
зарахування має бути виконана відповідно до Умов прийому,
У разі, якщо скорегована величина конкурсного бала буде меншою за
мінімальний бал для рекомендованих до зарахування на загальних умовах на
цю конкурсну пропозицію (для осіб, що вступають на загальних умовах) або за
мінімальний бал для рекомендованих до зарахування за квотою (для осіб, що
вступають за відповідною квотою), то вищий навчальний заклад надсилає до
Міністерства освіти і науки лист з інформацією про такого вступника та його
реальний конкурсний бал. Якщо такий вступник матиме достатній конкурсний
бал для зарахування за однією з наступних пріоритетностей, то він отримує
відповідну рекомендацію з передачею за нею бюджетного місця (у межах
державного замовника), якщо ні, то вступник отримує відмову в зарахуванні, а
бюджетне місце повертається в резерв державного (регіонального) замовника.
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