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ПРОТОКОЛ №   13  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

15 липня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 10 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 14 липня 2017 року. 

Про встановлення середнього балу документів про здобутий раніше рівень освіти. 

Різне. 

 

1. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є. В., яка доповіла, що станом на 14.07.2017 р. до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 99 

електронних заяв, які мають невідповідність поданих даних, відсутність конкурсного балу або 

доступу до сканованих копій документів заявника, що унеможливлює перевірку вірність поданих 

абітурієнтом даних, за результатом чого має бити змінений статус заяви вступника відповідно до 

Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до 

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» в 

2017 році, Розділу ІІІ «Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого 

навчального закладу» Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646, Правил прийому до базового 

університету ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році. 

Тарасюк В.П. запропонувала встановити цим заявам статус «Затримано» з зазначенням 

причин: «Не відображається сканована копія додатку до атестату», «Завантажте сковану копію 

додатку до атестату», «Місце Вашого проживання не відноситься до сільської місцевості, зніміть 

позначку у Вашому електронному кабінеті». Дані статуси встановити до усунення технічних 

проблем в роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти або до виправлення 

помилки самим абітурієнтом. 

 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла про 

наявність висновку Провідного юрисконсульта ДВНЗ «ДонНТУ» щодо отримання абітурієнтом 

Кондратенком Іваном Миколайовичем загальної середньої освіти та запропонувала дозволити 

Кондратенку І.І. подавати заяви для вступу до ДВНЗ «ДонНТУ». 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

1. Встановити 99 Заявам статус «Затримано» з зазначенням причин: «Не відображається 

сканована копія додатку до атестату», «Завантажте сковану копію додатку до атестату», «Місце 

Вашого проживання не відноситься до сільської місцевості, зніміть позначку у Вашому 

електронному кабінеті» до усунення технічних проблем в роботі Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти або до виправлення помилки самим абітурієнтом. 

2. Дозволити Кондратенку І.І. подавати заяви для вступу до ДВНЗ «ДонНТУ» з наявними 

документами. 

 

 

 

Заступник голови  

Приймальної комісії          Л.Л. Бачурін 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


