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З М І Н И
до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

до комунального закладу вищої освіти «Кам'янський медичний коледж»
Дніпропетровської обласної ради» 

для здобуття ступеня бакалавра 
в 2019 році

(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 №760, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.06.2019 за №634/33605)

1. У пункті 5 розділу І:
1) абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:
" квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць 
(для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути 
використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які 
мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійної (професійно-технічної освіти) осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській 
областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 
червня 2016 року №697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 
липня 2016 року за №907/29037 (далі -  наказ №697);";

2) в абзаці шістнадцятому слова "професійно-технічної" замінити 
словами "професійної (професійно-технічної)".

2. Пункт 6 розділу II викласти в такій редакції:
"6. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період 
її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія 
населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 
2019 року, визначаються наказом №697.".



3. Пункт 9 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:
"Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована

закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати 
закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за 
умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 
Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 
сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт 
такого подання анулюється в Єдиній базі.".

4. У третьому реченні пункту 1 розділу IX слова "подання заяви, але до 
виконання вимог для зарахування" замінити словами "отримання документа 
про освіту, на підставі якого здійснюється вступ".
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