
ЗВІТ 

за результатами громадського обговорення проектів наказів про внесення змін до Порядку прийому для здобуття 

вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, 

затвердженого наказом МОН від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Мінюсті 31 травня 2016 року за 

№ 795/28925   та до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання 

яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом МОН від 

21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Мінюсті 01 липня 2016 року за № 907/29037 

(до 12 лютого) 

 

№ 

П.І.Б. або назва інституту громадянського 

суспільства від якого надіслано зауваження 

та (або) пропозиції 

Зауваження та (або) пропозиції Прийняте рішення 

1 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Грибик Ігор Іванович 

Відповідальна особа за роботу освітнього 

центру  «Крим–Україна» 

gribik@ukr.net 

 

Пропозиції до Порядку прийому для здобуття вищої 

та професійно-технічної освіти осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території України, 

затвердженого наказом МОН від 24 травня 2016 року 

№ 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31 травня 2016 року № 795/28925, а саме: 

у розділі IIІ: 

у пункті 4 : 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Довідка уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу в довільній формі про успішне 

проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації є підставою для допуску 

Заявника до вступних випробувань та зарахування до 

вищих та професійно-технічних навчальних закладів 

тільки на базі яких створено відповідний Центр. Ця 

довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути 

Враховано  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07 березня 2018 року                   

№ 238 «Про затвердження змін до деяких 

наказів Міністерства освіти і науки 

України», який листами МОН від 12 

березня 2018 року № 1/12-2482 та від 12 

березня 2018 року № 1/10-683 подано для 

проведення правової експертизи та 

державної реєстрації до Міністерства 

юстиції України та Секретаріату 

Урядового уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини 

Міністерства юстиції України. 
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замінена на документ про загальну середню освіту та 

додаток до нього.». 

 

До Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції 

(на період її проведення), затвердженого наказом МОН від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року 

за № 907/29037 зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 


