
П Р О Т О К О Л   №  52 

 

засідання приймальної комісії університету від 17.10.2022 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., 

ПАВЛЮК М.В., ВАНТУХ А.Є., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А.,  

КОСТИШИН О.О., ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення листа МОН (про особливості зарахування вступників з  

категорією 143). 

2. Обговорення листа МОН (про збір інформації). 

3. Різне. 

 

1. Обговорення листа МОН (про особливості зарахування вступників з 

категорією 143). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом 

листа МОН за №3/4765-22 від 12.10.2022 про особливості зарахування 

вступників з категорією 143. Звернув увагу, що інформацію щодо кількості заяв 

вступників з категорією 143, опрацювання яких необхідно завершити, наведено 

у додатку до листа.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома і виконати згідно вимог. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Обговорення листа МОН (про збір інформації). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом 



листа МОН за №1/12109-22 від 14.10.2022 року про збір інформації щодо 

здобувачів освіти, що навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб та 

можуть мати підстави для переведення на місця державного замовлення (вступ 

до 2021 р. включно). Здійснити збір інформації про здобувачів освіти, які 

відносяться до однієї із категорій, не пізніше 18.00 17 жовтня 2022 року: 

- діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, 

зазначених у статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (категорія 1); 

-  особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (категорія 2); 

- діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (категорія 3); 

- особи, які проживають на (перемістилися з) тимчасово окупованій 

Російською Федерацією території України в умовах воєнного стану, на 

території територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 

15 жовтня 2022 року включені до переліку, затвердженого 

Мінреінтеграції (категорія 4); 

УХВАЛИЛИ: Зібрану інформації про здобувачів освіти внести в ЄДЕБО 

згідно вимог МОН не пізніше 18.00 17 жовтня 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


