
 1 

ПРОТОКОЛ №   16  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

14 липня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про зміну типу конкурсних пропозицій. 

Про розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 14 липня 2018 року. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який 

доповів, що відповідно до рішення Конкурсної комісії МОНУ з відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним 

замовленням за освітнім ступенем магістра (Додаток до Протоколу №2) Університету доведено 

175 місць (171 на денну форму та 4 на заочну). 

За освітньо-науковими програмами підготовки на закриті конкурсні пропозиції не 

доведено жодного місця державного замовлення. Відповідно до Листа МОНУ № 27-65 від 

11.07.2018 та консультування в телефонному режимі з представниками ДП «Інфоресурс» мають 

бути змінені на небюджетні. Волков С.В. запропонував змінити тип конкурсної пропозиції на 

«небюджетна» 184-ОНП-Розробка родовищ та видобування корисних копалин та 072-Фінанси і 

кредит 

Заявам, поданим на ці конкурсні пропозиції встановити позначку «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб». 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Змінити тип конкурсної пропозиції на «небюджетна» 184-ОНП-Розробка родовищ та 

видобування корисних копалин та 072-Фінанси і кредит. 

 

2. Слухали: відповідальну особу Приймальної комісії з прийняття та розгляду електронних 

заяв Патрушеву О.І., яка доповіла, що 14 липня з 10:00 з технічних причин зі сторони 

ДП «Інфоресурс» був відсутній доступ до ЄДЕБО, внаслідок чого електронні заяви не 

розглядалися. Лактіонов І.С. запропонував опрацювати подані 14.07.2018 заяви 15.07.2018.р.  

Марина А.С. доповіла, що внаслідок відсутності доступу до ЄДЕБО заяви вступників 

ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста приймаються в паперовій 

формі та будуть внесені до бази 15.07.2018 р. 
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Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Опрацювати подані 14.07.2018 заяви за всіма рівнями 15.07.2018.р. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 

 


